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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003291-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI HELENA CORDEIRO 35327715191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003291-94.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO ALVES MARCAL EXECUTADO: 

SUELI HELENA CORDEIRO 35327715191 Vistos. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à 

exceção de pré-executividade oposta. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 10 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003462-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003462-51.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado(s) do 

reclamado: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA Vistos. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à 

certidão de decurso do prazo (ID 12206969), bem como acerca do bem 

dado em garantia pela executada (petição juntada aos autos). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Após, conclusos para 

análise do pedido de tutela cautelar formulado pela executada. Atente-se a 

Secretaria para que as publicações via DJe sejam feitas em nome dos 

advogados Antônio Carlos Guidoni Filho (OAB/SP 146.997) e André 

Ricardo Lemes da Silva (OAB/SP 156.817). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000153-56.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ASSAF & ASSAF LTDA - EPP Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA EXECUTADO: 

AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME Vistos. Trata-se de pedido 

de inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito 

formulado pela exequente (ID 12332750), com base nos artigos 517 e 782, 

§ 3º, ambos do Código de Processo Civil. Para a efetivação do pleito, 

pugna pela expedição de ofício para o SPC, SERASA e Cartório de 

Protesto. No entanto, antes de apreciar o pedido, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a 

planilha atualizada da dívida, com as cominações do § 1º do artigo 523 do 

CPC, devendo, em igual prazo, depositar a diligência do oficial de justiça 

para expedição do mandado de penhora e avaliação. Decorrido o prazo, 

com ou sem a manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO DE LISBOA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001448-94.2017.8.11.0007 

AUTOR: JOSE PINHEIRO DE LISBOA RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 

Em relação a reconvenção ofertada pela parte requerida, há um empecilho 

em seu acolhimento, uma vez que na contestação ela não fez alusão ao 

valor da causa, e segundo o art. 292, “caput”, do CPC este também é um 

requisito da reconvenção. Além do mais, pelo caráter da ação, também é 

imperativo o recolhimento de custas por parte do réu-reconvinte, uma vez 

que trata-se de pedido incidental próprio a ser analisado. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONVENÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA (...) NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA NA RECONVENÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O VALOR DO 

CONTRATO QUE OS RECONVINTES/AGRAVANTES BUSCAM RESCINDIR - 

RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTAS NA RECONVENÇÃO COM 

ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECOLHIDO A TÍTULO DE CUSTAS NA 

RECONVENÇÃO (...) RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Conforme 

disposição legal, o valor da coisa constará da petição inicial ou da 

Reconvenção, portanto, ocorrendo pretensão à rescisão do contrato em 

Ação Reconvencional o valor atribuído a esta causa deve levar em 

consideração o valor do contrato que se pretende rescindir, cabendo aos 

Reconvintes/Agravantes adequar o valor da Reconvenção ao valor do 

contrato que buscam rescindir e realizarem o recolhimento da diferença de 

custas. (...) (AI 153569/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)”. Pelos motivos expostos, é 

necessária a adequação da peça, assim, nos termos do art. 352 do 

CPC/15: 1) INTIME-SE a parte requerida/reconvinte, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, EMENDE a peça, fazendo constar o valor correto da ação, 

bem como que recolha as custas e taxas processuais, sob pena de não 

conhecimento da reconvenção. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

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

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

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

Floresta, 27 de março de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002179-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA BERNARDES BOSIO (RÉU)

AUZILIO BOZIO (RÉU)
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Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002179-90.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 18.190,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ALEXANDRE FERNANDES Parte Ré: RÉU: AUZILIO BOZIO, TEREZINHA 

BERNARDES BOSIO Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, 

eis que devidamente emendada. 2) Quanto ao pedido feito pela parte 

requerente para que o Juízo diligencie em busca dos dados pessoais da 

requerida Terezinha Bernardes Bosio, verifico que faltou a parte identificar 

quais diligências requer que o Estado-Juiz busque para obter as 

informações mencionadas, assim, INDEFIRO o pedido por ser genérico. Por 

outro lado, na qualificação fornecida na exordial, nota-se que os 

requeridos residem em Comarca distante (Matelândia-PR), o que torna 

praticamente impossível para a parte conseguir sua qualificação completa, 

deste modo, há que se dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 

319, § 3º, do CPC/15. 3) Tratando-se de um procedimento especial, bem 

como, visando maior celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, 

CPC/2015), deixo de designar audiência na forma do caput do art. 334 do 

CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o objeto da causa 

somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em 

sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de 

abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Sendo assim, 

DEIXO de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo 

fazê-lo, a qualquer momento, caso ambas as partes manifestem interesse 

em se comporem. 4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do 

CPC/2015. 5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo e seus cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, 

devendo constar no mandado que o prazo para responder aos termos da 

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

se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme o artigo 344, do CPC/2015. 6) CITEM-SE, por edital, com prazo de 

trinta (30) dias, os eventuais terceiros interessados, na forma do artigo 

259, inciso I, do CPC/2015. Consigno que deixo de nomear curador 

especial aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender 

ser medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: 

"EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- 

Aos réus e interessados incertos, citados por edital, não deve ser 

nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- 

Se não era o caso de nomeação do curador especial não se pode 

conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) 

Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012). 7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos 

entes cópias da inicial e dos documentos que a instruiu, para que, no 

prazo de 10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do CPC). 8) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar 

se o (a) requerente está exercendo a posse da área objeto desta ação. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 10 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002723-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GISELE ACORDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA OAB - MT0014601S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002723-78.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: PATRICIA GISELE ACORDI Advogado(s) do reclamante: 

EDUARDO ASSUNCAO DE LIMA, MARCIO RODE REQUERIDO: YMPACTUS 

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

proposta em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), 

objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, assim, com a publicação da sentença na ação civil pública, 

restou inerente seu direito de reaver a quantia paga. Assevera que não 

detém a posse de todos os documentos que comprovam a contratação 

com a requerida, pugnando pela intimação da executada a fim de exibir os 

documentos concernentes ao contrato havido entre as partes e ao 

prejuízo suportado. Com a inicial vieram os documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. Cuida-se de ação de liquidação de 

sentença coletiva, em que a parte exequente requer a exibição dos 

documentos em posse da executada, aduzindo a existência de vínculo 

jurídico entre as partes. Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso em 

comento a liquidação de sentença visa o aclaramento do quantum 

debeatur (quanto é devido), de modo que os elementos: andebeatur (a 

existência da dívida), cuidebeatur (a quem é devido) e quis debeat (quem 

deve) devem ser pré-existentes, entretanto, em se tratando de sentença 

proferida em ação civil pública coletiva, com efeitos erga omnes, cabe ao 

indivíduo lesado quando da propositura da liquidação de sentença 

demonstrar a presença de tais elementos, a fim de comprovar que os 

efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o recebimento da 

liquidação de sentença coletiva está condicionado à comprovação da 

relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a condenação 

proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em tese realizado 

pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou qualquer prova ou, ao 

menos, um início de prova documental, que indicasse a realização de 

negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência desta prova 

material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto processual 

inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo ocorre com o 

pedido incidental de exibição de documentos, que resta prejudicado pela 

ausência de comprovação da relação jurídica das partes, capaz de 

afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Assim, ante o exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

junte aos autos prova do negócio jurídico realizado entre as partes, bem 

como para que especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Deverá o exequente 

comprovar: a) Data do ingresso na rede Telexfree; b) Qual e quantos 

planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); c) Comprovante de 

pagamento para ingresso na rede; d) Se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; e) Se recebeu alguma bonificação enquanto permaneceu 

no negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; f) Caso o ingresso 

no negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é 

o terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgador e demonstrar que 

pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. g) Print de telas do Back 

Office; h) E-mail enviados pela empresa, que comprovam a existência, 

ativação, pagamento das contas adquiridas; i) Requerimento de 

devolução; j) Contrato; l) Caso não possua nenhum dos documentos 

informados anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade 

de contas adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do 

pagamento/ativação da conta, e login criado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 9 de abril de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002835-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARQUES DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 7 de 511



Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002835-47.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 26.806,40; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELIAS MARQUES DO ROSARIO Parte Ré: RÉU: SOROCRED - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Vistos. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência 

e concordância, respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 09 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001082-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANTONIO MILANEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001082-89.2016.8.11.0007 

AUTOR: ISRAEL ANTONIO MILANEZ Advogado(s) do reclamante: WILMAR 

DAVID LUCAS RÉU: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA - EPP Advogado(s) do reclamado: JOSE VALNIR 

TEXEIRA Vistos. 1) Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-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. Alta Floresta, 10 de abril de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000794-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MARTINES COELHO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000794-73.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[SUSTAÇÃO DE PROTESTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO MARTINES COELHO JUNIOR Parte Ré: 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, JOSE 

ROBERTO MARTINES COELHO Vistos. Trata-se de ação cautelar de 

sustação de protesto c/c denunciação a lide c/c pedido de tutela de 

urgência c/c pedido de indenização ajuizado por José Ribeiro Martines 

Coelho Junior em face de Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA 

e denunciado à lide José Roberto Martines Coelho, todos devidamente 

qualificados. Da análise dos autos, pretende a parte autora a concessão 

da antecipação de tutela para sustação de protesto em seu nome, para ao 

final, julgar procedente a ação para que seja reconhecida a 

responsabilidade administrativa do seu genitor, que foi denunciado à lide. 

Pediu ainda, a concessão da gratuidade da justiça alegando ter 

insuficiência de recursos, não podendo arcar com o pagamento das 

custas e taxas processuais. Consta na petição inicial o valor da causa em 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ao pedido de justiça gratuita, denoto que a 

parte autora declarou não dispor de recursos suficientes para arcar com 

as despesas processuais no momento. A meu ver, toda presunção legal 

permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, 

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, 

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza 

como critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que 

auferem renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, 

nos casos em que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de 

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Verifico ainda que 

o valor da causa não atende ao estabelecido pelo artigo 292, do CPC, uma 

vez que o autor pretende modificar o ato que originou o protesto (inciso II), 

além de a ação ter caráter indenizatório (inciso V), sendo, portanto, o 

valor da causa ser arbitrado nos termos do inciso VI, já que há cumulação 

de pedido. Deste modo, com fulcro no artigo 292, § 3°, do CPC, de ofício 

arbitro o valor da causa em R$ 384.549,86 (trezentos e oitenta e quatro mil 

e quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), por ser a 

somatória do valor do ato a ser modificado (protesto n° 2017502441) e do 

pedido de danos morais. Por fim, INTIME-SE, a parte autora para, no prazo 

de quinze (15) dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovam 

a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 09 de abril 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98986 Nr: 422-54.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFSRP, JDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, acerca 

da petição de fls. 90/91, encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 42010 Nr: 2239-66.2006.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O

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

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

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

decisão, fls. 280/281.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53120 Nr: 5074-90.2007.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomaz Aquino Pinheiro- Espolio, Tomas de Aquino 

Pinheiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Martinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faber Viegas - OAB:2105-A/MT

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

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, RETIRAR o boleto de custas em cartório e 

EFETUAR o pagamento DAS CUSTAS para a distribuição da Carta 

Precatória no Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52943 Nr: 4895-59.2007.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Irene Pereira Valentino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Martinello

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

OAB:5476/MT

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

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 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 dos advogados das partes, acerca da 

RETIFICAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

publicada no DJE nº 10216, fl. 172, para o DIA 08/05/2018, ÀS 13:30H.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52943 Nr: 4895-59.2007.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Irene Pereira Valentino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Martinello

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

OAB:5476/MT

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

OAB:9469/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, RETIRAR o boleto de custas em cartório e 

EFETUAR o pagamento DAS CUSTAS para a distribuição da Carta 

Precatória no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50762 Nr: 3408-54.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Martinello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Matos Filho, Manoel Messias do 

Nascimento - Espólio, Antônia Irene Pereira Valentino, Tomaz Aquino 

Pinheiro- Espolio, Tomas de Aquino Pinheiro Filho

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

OAB:18.450/MT, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:5476/MT, Faber Viegas - OAB:2105-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, RETIRAR o boleto de custas em cartório e 

EFETUAR o pagamento DAS CUSTAS para a distribuição da Carta 

Precatória no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107562 Nr: 2940-80.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Doris Ramos dos Santos

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

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

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

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para que no prazo de 10 (dez) apresente os dados 

bancários da patrona da parte Autora.

Após, voltem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003106-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003106-56.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ELIAS FERREIRA DE ANDRADE Advogado(s) do 

reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

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

proposta em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), 

objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, adquirindo 05 (cinco) kits AdCentral Family, assim, com a 

publicação da sentença na ação civil pública, restou inerente seu direito 

de reaver a quantia paga. Assevera que não detém a posse dos 

documentos que comprovam a contratação com a requerida, pugnando 

pela intimação da executada a fim de exibir os documentos concernentes 

ao contrato havido entre as partes e ao prejuízo suportado, nos termos do 

art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os documentos. No ID 10810541, foi 

determinada emenda à inicial, para a parte autora trazer aos autos, 

documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos financeiros. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 
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Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso em comento este Juízo não 

determinou emenda à inicial para a parte autora trazer aos autos, a 

efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, e sim comprovar a 

alegada hipossuficiência de recursos financeiros, vejamos: " Vistos. Pela 

nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 (Lei 

13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem 

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

da alegação de insuficiência feita por pessoa natural. Todavia, havendo 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

porque o autor declarou ser empresário, verifico ainda que o mesmo não 

acostou aos autos declaração de hipossuficiência, bem como não juntou 

documentos que comprovasse sua situação econômica. Assim sendo, 

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

apresente a declaração de hipossuficiência e, que não possui recursos 

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

declaração de imposto de renda (2017) holerites, extratos bancários ou 

demais documentos que se considere pertinente. Alta Floresta-MT, 23 de 

novembro de 2017. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito". 

Assim, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. 

Da leitura acurada dos autos, verifico que a parte autora se manifestou 

quanto o teor da decisão de ID. 11219413, da qual determinou a 

comprovação da alegada hipossuficiência, aduzindo, em suma: “(...)Em r. 

despacho o Requerente traz aos autos DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA, comprovando assim sua renda. O Requerente pede também a 

retificação do tópico “V” da inicial, onde informa a juntado de boletos 

pagos, vejamos...(...)” É consabido que o benefício da gratuidade da 

justiça destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não 

apresentem condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua 

própria mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão 

em circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada 

com provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para 

arcar com as custas processuais, o que não é o presente caso, eis que a 

parte autora, trouxe aos autos somente cópia da declaração do imposto 

de renda, o que não comprova sua situação de pobreza. A regra 

consolidada no artigo mencionado é relativa, uma vez que, da alegada 

insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, se admite prova em sentido contrário, quando da 

existência de elementos que afirmam a hipossuficiência da parte 

requerente, podendo, assim, o Juízo pedir informações e esclarecimentos 

à parte interessada. É o que prevê o artigo 99, § 2º, do CPC/2015: Art. 99 

(...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSENTE PROVA ACERCA DA 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código de Processo 

Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. No caso, 

embora o agravante se trate de empresário individual, cujo patrimônio se 

confunde com o da própria pessoa natural, não há prova ou indício no 

sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários 

que a parte eventualmente venha a suportar, razão pela qual vai mantido o 

indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70070993365 RS, Relator: 

LiegePuricelli Pires, Data de Julgamento: 06/09/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2016)”. – 

Grifo nosso A Lei 13.105/2015 revogou expressamente arts. da lei 

1.060/50 estando regulada a gratuidade da justiça, na sua grande parte, 

pelo diploma processual civil: “Art. 1.072.Revogam-se: (...) III - os arts. 2º, 

3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;” 

Neste tocante, não há como se deferir o pedido, da reanálise dos 

documentos acostados, verifica-se que o requerente possui e, com a 

vênia necessária, não há como se conceber que é pessoa que não possui 

condições para manutenção própria e/ou de sua família caso venha a 

suportar as custa e despesas processuais. Para demostrar um critério 

objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, através da Res. 

90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa como 

hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 (três) 

salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua vultoso 

patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, necessitando 

aquele que requer assistência da defensoria prove sua condição de 

hipossuficiência por documentos, vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não 

se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da necessidade 

poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral 

do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar 

a quantia líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os 

honorários de advogado e custas processuais sem prejuízo do seu 

próprio sustento e/ou do de sua família. §1º. O recurso de que trata o 

caput deste artigo poderá ser apresentado com o preenchimento de 

formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão anexados: 

declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de avaliação 

socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, telefone, 

aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que o 

requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...).” Por essa razão: 1) 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente . 2) 

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

ao recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, 

ambos do CPC/2015). 2.1) Em consequência, RETIFIQUE-SE a autuação 

dos autos tocante a opção de gratuidade da justiça. 3) Após decorrido o 

prazo assinalado no item “2”, com, ou sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 9 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003201-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003201-86.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: FRANCISCO ASSIS PINHEIRO Advogado(s) do reclamante: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta em face de 

Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), objetivando a 

liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, e que teve o prejuízo de R$ 64.296,33 (sessenta e quatro mil 

duzentos e noventa e seis mil e trinta e três centavos) para fins de 

adquirir 21 (vinte e uma) cotas AdCentral Family, assim, com a publicação 

da sentença na ação civil pública, restou inerente seu direito de reaver a 

quantia paga. Com a inicial vieram os documentos. No ID 10879033, foi 

determinada emenda à inicial, para a parte autora trazer aos autos, 

documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos financeiros. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Da 

leitura acurada dos autos, verifico que a parte autora se manifestou 

quanto o teor da decisão, da qual determinou a comprovação da alegada 

hipossuficiência, aduzindo, em suma: “(...)Em r. despacho o Requerente 

traz aos autos extrato do INSS, comprovando ser aposentado e sendo 

sua renda um salário mínimo vigente....(...)” É consabido que o benefício da 

gratuidade da justiça destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles 

que não apresentem condições de arcar com as despesas sem prejuízo 

de sua própria mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a 
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concessão em circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente 

demonstrada com provas verossímeis a alegação de insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais, o que não é o presente 

caso, eis que a parte autora, trouxe aos autos somente cópia da 

declaração do imposto de renda, o que não comprova sua situação de 

pobreza. A regra consolidada no artigo mencionado é relativa, uma vez 

que, da alegada insuficiência de recursos para pagar custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, se admite prova em sentido 

contrário, quando da existência de elementos que afirmam a 

hipossuficiência da parte requerente, podendo, assim, o Juízo pedir 

informações e esclarecimentos à parte interessada. É o que prevê o artigo 

99, § 2º, do CPC/2015: Art. 99 (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSENTE PROVA 

ACERCA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA. I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código 

de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. No 

caso, embora o agravante se trate de empresário individual, cujo 

patrimônio se confunde com o da própria pessoa natural, não há prova ou 

indício no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e 

honorários que a parte eventualmente venha a suportar, razão pela qual 

vai mantido o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70070993365 RS, 

Relator: LiegePuricelli Pires, Data de Julgamento: 06/09/2016, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/09/2016)”. – Grifo nosso A Lei 13.105/2015 revogou expressamente 

arts. da lei 1.060/50 estando regulada a gratuidade da justiça, na sua 

grande parte, pelo diploma processual civil: “Art. 1.072.Revogam-se: (...) III 

- os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro 

de 1950;” Neste tocante, não há como se deferir o pedido, da reanálise 

dos documentos acostados, verifica-se que o requerente possui e, com a 

vênia necessária, não há como se conceber que é pessoa que não possui 

condições para manutenção própria e/ou de sua família caso venha a 

suportar as custa e despesas processuais, uma vez que o extrato do 

INSS, não possui condão de comprovar a situação de miserabilidade 

alegada pelo autor. Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, através da Res. 90/2017- CSDP, utiliza 

como critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que 

auferem renda familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, 

nos casos em que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de 

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. §1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...).” Por essa razão: 1) INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça formulado pela requerente . 2) INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de quinze (15) dias, PROCEDER ao recolhimento das 

custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 

290, 321, parágrafo único e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015). 2.1) Em 

consequência, RETIFIQUE-SE a autuação dos autos tocante a opção de 

gratuidade da justiça. 3) Após decorrido o prazo assinalado no item “2”, 

com, ou sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERECI JACINTO DE FREITAS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000695-40.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 8.775,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ERECI JACINTO DE 

FREITAS SANTOS Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta por Ereci Jacinto de 

Freitas Santos contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A., ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que fora vítima 

de acidente automobilístico na data de 05/02/2015 nas dependências 

desta urbe, e, que em decorrência deste sofreu lesões no punho e 

cotovelo esquerdo, as quais prejudicam o requerente nas tarefas 

cotidianas. Afirma que buscou em primeiro momento a via administrativa, 

recebendo o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), no entanto discorda do valor, aduzindo que suas lesões em 

decorrência do evento do acidente fazem com que o autor faça jus a uma 

indenização maior. Por essa razão, propôs a presente demanda a fim de 

ver a parte ré condenada ao pagamento da verba securitária – DPVAT. 

Com a inicial vieram diversos documentos. Ao Id. 5515215 foi determinada 

a emenda a inicial. A parte autora se manifestou ao Id. 6049579, 

emendando a exordial. A inicial foi recebida ao Id. 6056783. A contestação 

foi apresentada ao Id. 7267940. A impugnação a contestação foi 

apresentada (Id. 8132696). Instadas a se manifestarem quanto às provas 

que ainda pretendiam produzir, ambas pugnaram pela realização de perícia 

médica (Id. 8219986 – parte requerida; Id. 8700415 – parte autora). Em 

decisão saneadora de Id. 8713406, deferiu-se a produção de prova 

pericial. Aportou-se laudo pericial (Id. 10735413). A parte requerida se 

manifestou quanto ao laudo ao Id. 10849394. A parte autora impugnou o 

laudo ao Id. 11112176. Os autos vieram-me conclusos. É a síntese 

necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, mormente a produção de prova 

testemunhal. Inicialmente, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos o laudo pericial de Id. 10735413, porquanto a insurgência da 

parte requerente contra o mesmo não foi técnica, apenas argumentando 

que as conclusões a seu desfavor a prejudicam. Pois bem, 

primordialmente, com a análise dos autos, é de se dizer que a pretensão 

do autor é improcedente, posto isto, passo a tecer as conclusões que 

fizeram chegar ao veredicto. Pretende, basicamente, a parte autora a 

condenação da parte ré ao pagamento da indenização remanescente do 

seguro obrigatório em decorrência de sequelas decorrentes de acidente 

automobilístico, conforme documentos juntados a inicial. A Lei n. 6.194/74 

traz no caput de seu artigo 3º, de forma precisa, as circunstâncias em 

que incidem a indenizatória e, em particular, a postulada pela parte autora, 

in verbis: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 

2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...)” No entanto, como consta dos autos, 

em via administrativa o autor recebeu indenização pelo acidente, 

entretanto discorda veementemente do valor. Ora, no caso em questão, 

quando o requerente se submeteu a perícia ainda na via administrativa, as 

lesões do autor foram classificadas de acordo, inclusive, a perícia 

mencionada classificou os danos do requerente em grau maior do que 

quando feita a requerimento das partes e determinada pelo juízo. Neste 

sentido, pela inteligência do art. 3°, da Lei 6.194/74, denota-se que fora 

estipulado a título de indenização um montante proporcional aos danos 

sofridos pelo acidentado, assim, à indenização tem o intuito de reparar o 

dano e não de enriquecer indevidamente aquele que por circunstâncias do 
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destino feriu-se em acidente automobilístico, conforme entendimento da 

Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Esmiuçando, devida seria a 

indenização, mas não no valor inicialmente pleiteado. Todavia, 

considerando que já houve o seu pagamento em sede administrativa, bem 

como que o expert atestou a incapacidade parcial permanente, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) em função das lesões no 

membro superior esquerdo, é incabível o pagamento da indenização 

complementar. Logo, cabível seria a indenização no valor proporcional a 

70% (setenta por cento) do quantum integral de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), se fosse total a perca anatômica em referência aos 

danos, no entanto, a debilidade foi apurada em 50% pelo especialista, 

devendo o requerente receber 50 % (cinquenta por cento). Posto isto, 

considerando que a perda no membro superior esquerda foi classificada 

como média, é válido é o redutor de 50% (cinquenta por cento). Dessa 

forma, o autor teria direito à indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil e setecentos e vinte e cinco reais) quanto à incapacidade pela perda 

de mobilidade de 50% (cinquenta por cento) do membro superior esquerdo 

(punho e cotovelo). Contudo, reconheço que já houve o seu pagamento, 

conforme comprovante de Id. 5508424. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, 

SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º 

do atual Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 10 de 

abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DE LIMA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000005-11.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 8.775,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELIEZER DE LIMA 

DE MORAES Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT proposta por Eliezer de Lima de Moraes 

contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que fora vítima de acidente 

automobilístico na data de 19/12/2014 nas dependências desta urbe, e, 

que em decorrência deste sofreu uma fratura no fêmur direito, as quais 

prejudicam o requerente nas tarefas cotidianas. Afirma que buscou em 

primeiro momento a via administrativa, recebendo o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), no entanto discorda do 

valor, aduzindo que suas lesões em decorrência do evento do acidente 

fazem com que o autor faça jus a uma indenização maior. Por essa razão, 

propôs a presente demanda a fim de ver a parte ré condenada ao 

pagamento da verba securitária – DPVAT. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Ao Id. 4818257 foi determinada a emenda a inicial. A parte 

autora se manifestou ao Id. 5066098 e 5552200, emendando a exordial. A 

inicial foi recebida ao Id. 5843497. A contestação foi apresentada ao Id. 

6714493. A impugnação a contestação foi apresentada (Id. 7985524). 

Instadas a se manifestarem quanto às provas que ainda pretendiam 

produzir, ambas pugnaram pela realização de perícia médica (Id. 8136802 

– parte requerida; Id. 8272758 – parte autora). Em decisão saneadora de 

Id. 8679763, deferiu-se a produção de prova pericial. Aportou-se laudo 

pericial (Id. 10350575). A parte requerida se manifestou quanto ao laudo 

ao Id. 10532935. A parte autora impugnou o laudo ao Id. 10619250. Os 

autos vieram-me conclusos. É a síntese necessária. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória, mormente a produção de prova testemunhal. Inicialmente, 

HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos o laudo pericial 

de Id. 10350575, porquanto a insurgência da parte requerente contra o 

mesmo não foi técnica, apenas argumentando que as conclusões a seu 

desfavor a prejudicam. Pois bem, primordialmente, com a análise dos 

autos, é de se dizer que a pretensão do autor é improcedente, posto isto, 

passo a tecer as conclusões que fizeram chegar ao veredicto. Pretende, 

basicamente, a parte autora a condenação da parte ré ao pagamento da 

indenização remanescente do seguro obrigatório em decorrência de 

sequelas decorrentes de acidente automobilístico, conforme documentos 

juntados a inicial. A Lei n. 6.194/74 traz no caput de seu artigo 3º, de 

forma precisa, as circunstâncias em que incidem a indenizatória e, em 

particular, a postulada pela parte autora, in verbis: “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...)” No entanto, como consta dos autos, em via administrativa o 

autor recebeu indenização pelo acidente, entretanto discorda 

veementemente do valor. Ora, no caso em questão, quando o requerente 

se submeteu a perícia ainda na via administrativa, as lesões do autor 

foram classificadas de acordo, inclusive, a perícia mencionada classificou 

os danos do requerente em grau maior do que quando feita a requerimento 

das partes e determinada pelo juízo. Neste sentido, pela inteligência do art. 

3°, da Lei 6.194/74, denota-se que fora estipulado a título de indenização 

um montante proporcional aos danos sofridos pelo acidentado, assim, à 

indenização tem o intuito de reparar o dano e não de enriquecer 

indevidamente aquele que por circunstâncias do destino feriu-se em 

acidente automobilístico, conforme entendimento da Súmula 474 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Esmiuçando, devida seria a 

indenização, mas não no valor inicialmente pleiteado. Todavia, 

considerando que já houve o seu pagamento em sede administrativa, bem 

como que o expert atestou a incapacidade parcial permanente, na 

proporção de 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) em 

função das lesões no fêmur direito, é incabível o pagamento da 

indenização complementar. Logo, cabível seria a indenização no valor 

proporcional a 70% (setenta por cento) do quantum integral de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), se fosse total a perca anatômica 

em referência aos danos, no entanto, a debilidade foi apurada em 12,50% 

(doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) pelo especialista, 

devendo o requerente receber o proporcional. Posto isto, considerando 

que a debilidade no fêmur direito foi classificada como leve, válido é o 

redutor de 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento), sob 

o valor total da indenização. Dessa forma, o autor teria direito à 

indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) quanto à incapacidade pela perda de 

mobilidade de 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) do 

membro inferior direito (perna direita). Contudo, reconheço que já houve o 

seu pagamento, conforme comprovante de Id. 7806664. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto no artigo 

98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 10 de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001562-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SA VERISSIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001562-33.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 8.437,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JESSICA DE SA 

VERISSIMO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT proposta por Jéssica de Sá Verissimo contra 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que foi vítima de acidente 

automobilístico na data de 22/05/2015 nas dependências desta urbe, e, 

que em decorrência deste sofreu fratura na bacia/quadril, razão pela qual 

tem dificuldades nos afazeres da vida cotidiana. Afirma que buscou em 

primeiro momento a via administrativa, recebendo o valor de R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), no entanto 

discorda do valor, aduzindo que suas lesões em decorrência do evento do 

acidente fazem com que o autor faça jus a uma indenização maior. Por 

essa razão, propôs a presente demanda a fim de ver a parte ré 

condenada ao pagamento da verba securitária – DPVAT. Com a inicial 

vieram diversos documentos. A inicial foi recebida ao Id. 8096326. A 

contestação foi apresentada ao Id. 9024787. A impugnação a contestação 

foi apresentada (Id. 9390136). Instadas a se manifestarem quanto às 

provas que ainda pretendiam produzir, ambas pugnaram pela realização 

de perícia médica (Id. 9654230 – parte autora; Id. 9664076 – parte 

requerida). Em decisão saneadora de Id. 9866831, deferiu-se a produção 

de prova pericial. Aportou-se laudo pericial (Id. 11089545). A parte 

requerida se manifestou quanto ao laudo ao Id. 11533163. A parte autora 

impugnou o laudo ao Id. 11536213. Os autos vieram-me conclusos. É a 

síntese necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória. Inicialmente, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos o laudo pericial de Id. 11089545, 

porquanto não houve insurgência das partes contra o mesmo não 

necessitando de maiores digressões. Pois bem, primordialmente, com a 

análise dos autos, é de se dizer que a pretensão da parte autora é 

procedente, posto isto, passo a tecer as conclusões que fizeram chegar 

ao veredicto. Pretende, basicamente, a parte autora a condenação da 

parte ré ao pagamento da indenização remanescente do seguro 

obrigatório em decorrência de sequelas decorrentes de acidente 

automobilístico, conforme documentos juntados a inicial. Nesse ponto, nos 

termos da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro 

DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementar (artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e 

do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, in verbis: 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (…). É sabido que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por 

sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), foi criado 

pela Lei n° 6.194/74, com a finalidade de amparar as vítimas de acidentes 

de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a 

culpa dos acidentes. Na lição de ARNALDO RIZZARDO, o Seguro 

Obrigatório DPVAT: “vem a ser um seguro especial de acidentes pessoais, 

que decorre de uma causa súbita e involuntária, sendo destinado a 

pessoas transportadas ou não, que venham a ser lesadas por veículos 

em circulação. Por isso decorre a denominação Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais. Garante o pagamento de uma indenização mínima e 

resulta do simples evento danoso. Nasce da responsabilidade objetiva dos 

que se utilizam de veículos em vias públicas. Determina o crédito, em favor 

do lesado, de valores delimitados segundo tabelas que sofrem as 

variações de acordo com os reajustes que corrigem a desvalorização do 

dinheiro. Retrata um alcance social muito elevado, destinando-se mais a 

atender as primeiras necessidades consequentes de um acontecimento 

infausto, que apanha de surpresa as pessoas, e origina despesas 

repentinas e inadiáveis. Em outros termos, visa ‘simplesmente dar 

cobertura às despesas urgentes de atendimento das vítimas dos 

acidentes automobilísticos, em risco permanente de vida’. Daí a imposição 

legal da obrigatoriedade de seu pagamento até cinco dias após a 

apresentação dos documentos reveladores do sinistro e da qualidade do 

titular do direito.” (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 9.ed., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 213). Com efeito, no quanto 

à comprovação da ocorrência do evento danoso, qual seja, o acidente de 

trânsito, a parte requerente certamente logrou êxito em demonstrá-lo por 

meio dos documentos juntados ao procedimento, além de ser fato 

incontroverso nos autos, nos restando, assim, apenas averiguar se o 

acidente causou a parte demandante invalidez permanente, seja total ou 

parcial e o seu grau. Assim passo a análise do laudo pericial, e, pelo que 

consta neste, a autora faz jus a receber o valor total de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), já que o sinistro que a mesma sofreu 

causou a ela invalidez permanente total, e que suas lesões foram 

classificadas pela perita em 100% (cem por cento). De tal forma, 

considerando que a autora pretende recebimento de valor remanescente 

de indenização, julgando fazer jus ao valor total indicado na legislação (R$ 

13.500,00), necessário, pois, verificar qual valor, de fato, corresponde à 

incapacidade constatada na autora. Pois bem. A Lei n° 6.194/74 prevê em 

seu artigo 3º os requisitos necessários a serem preenchidos para que os 

danos pessoais sejam cobertos, bem como, os parâmetros para fixação 

do valor a título de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). – Grifo 

nosso. Nesse contexto, não há dúvidas de que a possibilidade 

indenizatória, neste particular, somente é autorizada quando constatada 

não só a ocorrência de acidente de trânsito, mas, principalmente, ter a 

vítima amargado qualquer tipo de incapacidade, seja ela parcial ou total. De 

tal forma, confrontando as informações da perícia médica com a regra 

normativa prevista em legislação específica conclui-se que a autora 

possui invalidez permanente completa, autorizando o pagamento de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (art. 3º, inciso II, Lei nº 6.194/74), 

a título de verba indenizatória. Assim, a parte autora faz jus ao 

recebimento do remanescente de R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), a fim indenização pelo dano 

ocorrido em decorrência do acidente de trânsito. Para que não pairem 

dúvidas quanto ao acima exposto, trago o seguinte julgado do TJMT: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT – LAUDO PERICIAL - CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE 

REPETIÇÃO DA PROVA - INDENIZAÇÃO - VALOR FIXADO INFERIOR AO 

PLEITEADO NA EXORDIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AFASTADA- 
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PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O laudo pericial judicial acostado aos autos se 

trata de documento oficial atestando de forma conclusiva a sequela 

permanente e perda da capacidade laborativa do demandante. O 

pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões 

sofridas, consoante a Tabela da SUSEP. Se um litigante decair em parte 

mínima do pedido, incabível a sucumbência recíproca, devendo o outro 

responder por inteiro, pelas despesas e honorários sucumbenciais, nos 

termos do art. 21, parágrafo único do CPC/73. É desnecessário o chamado 

prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de 

forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência 

das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. (TJ-MT - 

APL: 00060825820118110041 26903/2017, Relator: DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 

26/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2017). 

Nesse prumo, pelo conjunto probatório apresentado nos autos, é de se 

concluir ter a parte autora suportado incapacidade permanente total, 

capaz de ensejar o recebimento do Seguro Obrigatório – DPVAT. Portanto, 

a parte autora logrou êxito em demonstrar sua incapacidade, nos termos 

exigidos pela legislação vigente, fazendo jus à complementação da 

indenização pleiteada, nos moldes do pedido inicial. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contido na presente ação de cobrança de indenização de seguro 

obrigatório DPVAT formulado por Jéssica de Sá Verissimo e CONDENO a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., nos seguintes 

termos: a) Ao PAGAMENTO de verba indenizatória remanescente no valor 

de R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir 

da data do pagamento efetuado parcialmente na via administrativo 

(24/02/2016 – Id. 8084016) até a data do efetivo pagamento 

remanescente, pelos índices legais (Súmula 43 do STJ; Sobre o tema: 

TJ-MG - AC: 10134110085898001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, 

Data de Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 24/01/2017) e sobre a qual deverá incidir juros 

moratórios a partir da citação (10/07/2017) no importe de um por cento 

(1%) ao mês até a data do efetivo pagamento (Súmula 426 do STJ). Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, RESOLVENDO O 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 10 de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000648-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODOLFO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000648-66.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 11.137,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

RODOLFO NASCIMENTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT proposta por Antonio Rodolfo 

Nascimento da Silva contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A., ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que fora 

vítima de acidente automobilístico na data de 30/10/2015 nas 

dependências desta urbe, e, que em decorrência deste sofreu danos no 

membro inferior esquerdo, as quais prejudicam o requerente nas tarefas 

cotidianas. Afirma que buscou em primeiro momento a via administrativa, 

recebendo o valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), no entanto discorda do valor, aduzindo que 

suas lesões em decorrência do evento do acidente fazem com que o autor 

faça jus a uma indenização maior. Por essa razão, propôs a presente 

demanda a fim de ver a parte ré condenada ao pagamento da verba 

securitária – DPVAT. Com a inicial vieram diversos documentos. Ao Id. 

5485530 foi determinada a emenda a inicial. A parte autora se manifestou 

ao Id. 5863786, emendando a exordial. A inicial foi recebida ao Id. 

5870005. A contestação foi apresentada ao Id. 6830202. A impugnação a 

contestação foi apresentada (Id. 7792892). Instadas a se manifestarem 

quanto às provas que ainda pretendiam produzir, ambas pugnaram pela 

realização de perícia médica (Id. 7970573 – parte requerida; Id. 8169009 – 

parte autora). Em despacho de Id. 8186665, deferiu-se a produção de 

prova pericial. Aportou-se laudo pericial (Id. 10735542). A parte requerida 

se manifestou quanto ao laudo ao Id. 10944524. A parte autora impugnou 

o laudo ao Id. 11016325. Os autos vieram-me conclusos. É a síntese 

necessária. FUNDAMENTO E DECIDO. DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Há que se dizer que a parte autora requer a 

complementação de indenização a qual alega fazer jus, deste modo, o 

pagamento realizado pela via administrativa não obsta a análise do pleito, 

tendo em vista que o debatido é o valor em si, e independente dos 

resultados apontados ao fim da instrução, não carece a parte o interesse 

de agir. A propósito, o TJMT tem entendido o que segue: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR – 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – MÉRITO – LAUDO OFICIAL 

ATESTANDO A INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO 

APELADO – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A 

TABELA DA SUSEP – COBERTURA DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 

70% DE R$ 13.500,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os 

argumentos despendidos pelo Apelante para pugnar pela extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, não 

merece guarida, haja vista que se o Apelado sentiu-se prejudicado com o 

pagamento realizado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais) e entende que ainda lhe é devido a diferença do valor da 

indenização do seguro DPVAT. Assim, não há dúvida que emerge daí o 

seu interesse. (...) (Ap 58299/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017)”. Assim, REJEITO a preliminar 

arguida pela parte requerida. DO MÉRITO Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória. Inicialmente, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos o laudo pericial de Id. 10735542, 

porquanto a insurgência da parte requerente contra o mesmo não foi 

técnica, apenas argumentando que as conclusões a seu desfavor a 

prejudicam, e que a parte requerida apenas requer a desconsideração do 

membro inferior esquerdo do laudo, como um todo, alegando que os 

documentos carreados são referentes ao tornozelo esquerdo, o que em 

meu entender não tem o condão para desqualificar o laudo, uma vez que a 

indenização aqui requerida tem o intuito de restituir pessoas que sofreram 

lesões, em quaisquer que seja a parte do corpo. Pois bem, 

primordialmente, com a análise dos autos, é de se dizer que a pretensão 

do autor é improcedente, posto isto, passo a tecer as conclusões que 

fizeram chegar ao veredicto. Pretende, basicamente, a parte autora a 

condenação da parte ré ao pagamento da indenização remanescente do 

seguro obrigatório em decorrência de sequelas decorrentes de acidente 

automobilístico, conforme documentos juntados a inicial. A Lei n. 6.194/74 

traz no caput de seu artigo 3º, de forma precisa, as circunstâncias em 

que incidem a indenizatória e, em particular, a postulada pela parte autora, 

in verbis: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 

2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...)” No entanto, como consta dos autos, 

em via administrativa o autor recebeu indenização pelo acidente, 

entretanto discorda veementemente do valor. Ora, no caso em questão, 

quando o requerente se submeteu a perícia ainda na via administrativa, as 

lesões do autor foram classificadas de acordo, inclusive, a perícia 

mencionada classificou os danos do requerente em grau maior do que 

quando feita a requerimento das partes e determinada pelo juízo. Neste 

sentido, pela inteligência do art. 3°, da Lei 6.194/74, denota-se que fora 

estipulado a título de indenização um montante proporcional aos danos 

sofridos pelo acidentado, assim, à indenização tem o intuito de reparar o 
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dano e não de enriquecer indevidamente aquele que por circunstâncias do 

destino feriu-se em acidente automobilístico, conforme entendimento da 

Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Esmiuçando, devida seria a 

indenização, mas não no valor inicialmente pleiteado. Todavia, 

considerando que já houve o seu pagamento em sede administrativa, bem 

como que o expert atestou a incapacidade parcial permanente, na 

proporção de 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) em 

função das lesões no fêmur direito, é incabível o pagamento da 

indenização complementar. Logo, cabível seria a indenização no valor 

proporcional a 70% (setenta por cento) do quantum integral de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), se fosse total a perca anatômica 

em referência aos danos, no entanto, a debilidade foi apurada em 25,00% 

(vinte e cinco por cento) pelo especialista, devendo o requerente receber 

o proporcional. Posto isto, considerando que a debilidade no membro 

inferior esquerdo foi classificada como leve, válido é o redutor de 25,00% 

(vinte e cinco por cento), sob o valor total da indenização. Dessa forma, o 

autor teria direito à indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) quanto à 

incapacidade pela perda de mobilidade de 25% (vinte e cinco por cento) 

do membro inferior esquerdo (tornozelo esquerdo). Contudo, reconheço 

que já houve o seu pagamento, conforme comprovante de Id. 5080568. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

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

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

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

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta-MT, 10 de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000923-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000923-78.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DIEGO DA SILVA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, Considerando que o endereçamento da petição 

inicial indica o Juizado Especial Cível desta comarca, determino a intimação 

do polo ativo para que em até 5 dias manifeste quanto ao interesse no 

processamento do feito perante a justiça comum. Se assim desejar, 

deverá recolher as custas e taxa judiciária no mesmo prazo. Após, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000925-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIXANDRA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000925-48.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ELIXANDRA BATISTA DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, Considerando que o endereçamento da petição 

inicial indica o Juizado Especial Cível desta comarca, determino a intimação 

do polo ativo para que em até 5 dias manifeste quanto ao interesse no 

processamento do feito perante a justiça comum. Se assim desejar, 

deverá recolher as custas e taxa judiciária no mesmo prazo. Após, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000930-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN RODRIGUES HOMEM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000930-70.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JONATAN RODRIGUES HOMEM DE FREITAS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica o Juizado Especial Cível desta comarca, determino a 

intimação do polo ativo para que em até 5 dias manifeste quanto ao 

interesse no processamento do feito perante a justiça comum. Se assim 

desejar, deverá recolher as custas e taxa judiciária no mesmo prazo. 

Após, conclusos. Às providências. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000940-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NERES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000940-17.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JULIANA NERES DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, Considerando que o endereçamento da petição 

inicial indica o Juizado Especial Cível desta comarca, determino a intimação 

do polo ativo para que em até 5 dias manifeste quanto ao interesse no 

processamento do feito perante a justiça comum. Se assim desejar, 

deverá recolher as custas e taxa judiciária no mesmo prazo. Após, 

conclusos. Às providências. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000944-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000944-54.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, Considerando que o endereçamento da petição inicial indica o 

Juizado Especial Cível desta comarca, determino a intimação do polo ativo 

para que em até 5 dias manifeste quanto ao interesse no processamento 

do feito perante a justiça comum. Se assim desejar, deverá recolher as 

custas e taxa judiciária no mesmo prazo. Após, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000947-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON APARECIDO SOARES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000947-09.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEVERSON APARECIDO SOARES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, Considerando que o endereçamento da petição 

inicial indica o Juizado Especial Cível desta comarca, determino a intimação 

do polo ativo para que em até 5 dias manifeste quanto ao interesse no 

processamento do feito perante a justiça comum. Se assim desejar, 

deverá recolher as custas e taxa judiciária no mesmo prazo. Após, 

conclusos. Às providências. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DORTA DE FREITAS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000956-68.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LEONICE DORTA DE FREITAS LARA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica o Juizado Especial Cível desta comarca, determino a 

intimação do polo ativo para que em até 5 dias manifeste quanto ao 

interesse no processamento do feito perante a justiça comum. Se assim 

desejar, deverá recolher as custas e taxa judiciária no mesmo prazo. 

Após, conclusos. Às providências. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000964-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000964-45.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VALDINEI MAYER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, Considerando que o endereçamento da petição inicial indica o 

Juizado Especial Cível desta comarca, determino a intimação do polo ativo 

para que em até 5 dias manifeste quanto ao interesse no processamento 

do feito perante a justiça comum. Se assim desejar, deverá recolher as 

custas e taxa judiciária no mesmo prazo. Após, conclusos. Às 

providências. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000967-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLEIA ALMEIDA MACHADO TORREZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000967-97.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANDERLEIA ALMEIDA MACHADO TORREZAO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, 

Considerando que o endereçamento da petição inicial indica o Juizado 

Especial Cível desta comarca, determino a intimação do polo ativo para que 

em até 5 dias manifeste quanto ao interesse no processamento do feito 

perante a justiça comum. Se assim desejar, deverá recolher as custas e 

taxa judiciária no mesmo prazo. Após, conclusos. Às providências. Alta 

Floresta-MT, 10 de abril de 2018. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE SCHUMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

INDUSTRIA DE MOVEIS QUADRI LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000715-94.2018.8.11.0007 

AUTOR: SALETE SCHUMANN RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

INDUSTRIA DE MOVEIS QUADRI LTDA - ME Vistos, 1 – Defiro a gratuidade 

de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 – Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 

09/05/2018, às 16h00min, que será realizada no CEJUSC. 3 - Nos termos 

do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no máximo, 20 dias antes da audiência 

designada. 4 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando a 

importância do que prevê o §5º do art. 334 do CPC. 5 – Conste nas 

comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. 6 – O início do prazo para 

contestação, que é de 15 dias, será nos termos do art. 335 do CPC. 7 - 

CITEM-SE as requeridas e intimem-se os envolvidos para comparecerem 

na sessão, acompanhados de seus advogados ou Defensores Públicos, 

obrigatoriamente. 7.2 - Consigne nos mandados destinados aos 

envolvidos que a ausência será considerada como ATO ATENTATÓRIO À 

JUSTIÇA sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. 8 - Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá 

observar o prazo do art. 335 do CPC. 9 - Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 (dez) dias, 

a teor do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 10 - Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado, INTIMEM-SE as 

partes, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo comum de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Às providências para a citação e realização da solenidade. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111337 Nr: 6971-46.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfeo Boscoli Neto, ZENITTI OKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENITTI OKADA, Yasuko Okada, Alfeo Boscoli 

Neto

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

OAB:18.450/MT, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699, Fernando 

Oliveira Machado - OAB:9012/MT, Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Juliana Ribeiro Mendes - OAB:16.404, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 
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OAB:18.450/MT, Fernando Oliveira Machado - OAB:9012/MT, 

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

OAB:5126-A/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os patronos das partes 

acerca da data informada às fls. 2.118 pelo perito Danilo Carvaljo Nava, 

Engenheiro Florestal, que designou o dia 2/5/2018, para realização da 

visita na Fazenda Zeniti III. O local de encontro dos interessados com o 

perito será na sede do Fórum, às 7h00, devendo virem acompanhados 

dos assitentes técnicos indicados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 120042 Nr: 7521-07.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT, SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO MARTINS - 

OAB:13746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da impugnação 

apresentada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003391-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ANDRADE CAMPEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003391-49.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA PEREIRA DE ANDRADE CAMPEAO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, MARIA PEREIRA DE 

ANDRADE CAMPEÃO ajuizou ação em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A (ENERGISA), objetivando a revisão de fatura de 

energia elétrica e recebimento de indenização por danos morais. Narrou 

que o valor cobrado no mês de outubro de 2017 foi injustificado e 

excessivo, pois não houve causa para tamanho aumento do consumo de 

eletricidade em sua residência. Entendendo presentes os requisitos, pediu 

liminarmente que fosse determinado à requerida que se abstivesse de 

suspender o serviço de fornecimento de energia para sua unidade 

consumidora (n.º 6/1019972-7) e juntou documentos. Recebida a inicial, 

este juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e designou 

sessão de conciliação, na qual não houve autocomposição. Citada, a 

requerida apresentou contestação, arguindo a preliminar de incompetência 

dos juizados especiais e pleiteando a extinção do feito. No mérito, 

defendeu que a cobrança foi regularmente efetuada com base na média 

mensal de consumo. Afirmou que não existiu dano moral indenizável e fez 

pedido contraposto de cobrança da fatura no valor de R$ 787,07. Ao final, 

requereu a improcedência dos pleitos apontados na peça vestibular. 

Trouxe documentos. Impugnação à contestação às fls. 162/172, com a 

apresentação de novos documentos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Do reiterado pedido de concessão da tutela de 

urgência. Não verificando qualquer alteração do quadro fático que 

justifique nova análise para concessão da tutela provisória já indeferida, 

reitero a fundamentação já utilizada e mantenho a decisão anterior. 

Oportuno assinalar que a legislação prevê via recursal adequada para tal 

finalidade, qual seja, o agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC). Da 

preliminar de incompetência do juízo. Com a devida vênia, registro que a 

preliminar de incompetência do juízo não pode ser apreciada, tendo em 

vista que sua fundamentação versa sobre os limites da competência do 

juizado especial cível. Considerando que este feito tramita perante a 

justiça comum, em vara de feitos gerais com competência para conhecer, 

processar e julgar ações como a presente, sem mais explanações, 

REJEITO a preliminar. Do pedido contraposto. Na justiça comum, não há 

previsão para o processamento de pedidos contrapostos em pretensões 

genéricas, salvo poucas exceções previstas em lei (art. 556, CPC) ou 

admitidas por construções jurisprudenciais (ações de guarda). Assim, 

tendo em vista que o pedido contraposto é inadmissível neste caso e que 

a pretensão contrária não está adequada à reconvenção (art. 343, CPC), 

o pleito deduzido na contestação não será processado. Nessa trilha 

jurídica: 56094965 - APELAÇÃO CÍVEL. Cobrança. Concessionária de 

fornecimento de energia elétrica. Procedência do pedido. (...) 

Impossibilidade de pedido contraposto. Provimento parcial do recurso 

apelatório. (...) “por ser instituto afeto ao rito sumário, inadmissível o 

pedido contraposto quando adotado desde o início o rito ordinário. 

Adequada era a reconvenção. Artigo 278 § 1º, do código de processo 

civil.” (TJMG; APCV 1.0363.09.042242-1/001; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; 

j u l g .  3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 ;  d j e m g  0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 ) .  ( T J P B ;  A P L 

0008120-40.2009.815.2001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. 

Des. João Batista Barbosa; DJPB 11/04/2017; Pág. 13). 87880229 - 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇAO POR DANOS 

MATERIAIS. Contrato de locação por prazo indeterminado. Locatária que 

denunciou a locação sem respeitar a antecedência mínima de 30 dias. 

Procedimento ordinário. Pedido contraposto inadmissível. (...) (TJSP; APL 

0012075-89.2012.8.26.0248; Ac. 11173972; Indaiatuba; Vigésima Oitava 

Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 

16/02/2018; DJESP 27/02/2018; Pág. 2149). Da inversão do ônus da prova. 

Constato que na inicial há requerimento de inversão do ônus da prova, 

com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. O 

aludido dispositivo, a fim manter a paridade de armas do consumidor em 

relação aos fornecedores, nos casos em que há hipossuficiência técnica, 

jurídica ou econômica, prevê a possibilidade de inversão do ônus da 

prova. Nos caso vertente, a hipossuficiência técnica do polo ativo 

consiste na ausência de conhecimento técnico e jurídico acerca dos 

motivos e circunstâncias que ensejaram a cobrança de sua fatura de 

energia elétrica supostamente em valor muito distante da alegada média de 

consumo. Ainda, por certo que a relação em voga possui nítido caráter 

consumerista, com a aplicação da teoria finalista, eis que o polo ativo é 

consumidor final do serviço (art. 2º, CDC) e a requerida ofertou o serviço 

de energia elétrica discutido nos autos (art. 3º, §2º, CDC). Não obstante, a 

natureza do serviço prestado possui indiscutível caráter público, os quais 

são tutelados pelo CDC (art. 4º, VII; art. 6º, X e; art. 59, §1º). Pelas razões 

esposadas, DETERMINO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, cabendo ao 

polo passivo o ônus de demonstrar que inexistiu defeito no fornecimento 

no fornecimento do serviço, na medição da unidade consumidora e na 

cobrança da fatura do mês de outubro de 2017 ou que a culpa foi 

exclusiva da autora ou de terceiro. Diante da inversão e dos pedidos 

genéricos de produção de prova, por cautela, DETERMINO A INTIMAÇÃO 

DOS ENVOLVIDOS para, em 10 dias, especificarem outras provas que 

pretendem produzir, devendo o polo passivo manifestar com relação aos 

documentos de fls. 173/175. Consigno que o silêncio será interpretado 

como desinteresse na dilação probatória, o que acarretará a prolação de 

sentença. Intimem-se. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001366-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GRACIANO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001366-97.2016.8.11.0007 

AUTOR: ALESSANDRA GRACIANO DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, NOMEIO, em substituição, a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia na 
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parte autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, do Código de Processo Civil em vigência e MAJORO os honorários 

periciais anteriormente fixados para R$ 400,00 (quatrocentos reais). O 

mandado deverá ser instruído com os quesitos e decisão em tela. No mais, 

mantenho a decisão anterior. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001472-59.2016.8.11.0007 

AUTOR: JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, Defiro os benefícios da 

gratuidade, ressalvando a possibilidade de revogação. Considerando que 

o polo passivo se traduz em autarquia federal, que os procuradores não 

comparecem nas solenidades e que ainda não foi organizada pauta 

concentrada para as demandas previdenciárias, deixo de designar 

audiência de conciliação. Consigno que a tutela provisória será analisada 

na sentença, nos moldes requeridos pelo polo ativo. Cite-se a autarquia ré, 

constando as advertências da revelia. Decorrido o lapso temporal para 

resposta, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar em 15 dias. 

Após, conclusos. Às providências. Alta Floresta-MT, 9 de abril de 2018. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000020-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DE CAMPOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000020-43.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANGELO DE CAMPOS TAVARES REQUERIDO: EMC - 

EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME Vistos, Considerando 

que o polo ativo declarou que não obteve êxito em localizar a parte 

requerida, DEFIRO o pedido de citação por edital de EMC EMPRESA MILAS 

DE COMUNICAÇÃO EIRELI ME, com prazo de 30 dias, devendo ser 

observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC. Decorrido o prazo de 

resposta da parte requerida, desde já, nomeio como curadora especial a 

Defensoria Pública, para quem os autos deverão ser encaminhados. No 

que tange à reiteração do pedido de concessão da tutela provisória, 

mantenho a decisão anterior. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001274-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - 287.965.001-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & JUNQUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001274-22.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO PROCURADOR: ROMES JULIO 

TOMAZ EXECUTADO: PEREIRA & JUNQUEIRA LTDA - ME Vistos, Trata-se 

de execução fiscal em que o polo ativo, antes do recebimento da inicial, foi 

intimado para manifestação acerca do trâmite de ação idêntica a esta no 

juízo da 6º vara desta comarca. Decorrido o prazo, a exequente nada 

alegou. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Verificando o que 

alegado pela magistrada contemporânea à fl. 12, consultei o sistema Apolo 

e constatei que, de fato, o feito executivo autuado sob cód. 103447 e 

número único 5172-02.2012.811.0007 tem coincidência de partes e valor 

da ação. Muito embora a referida execução fiscal tenha sido extinta por 

abandono, é importante registrar que a fazenda pública interpôs apelação 

e os autos foram remetidos ao TJMT. Caso haja reforma ou anulação da 

sentença, o crédito será cobrando tanto neste como naquele feito, em 

duplicidade, o que não pode ser acolhido, pois resultaria em 

enriquecimento indevido do erário. Feitas estas considerações, entendo 

que a medida mais correta a ser adotada é a suspensão deste feito, nos 

termos dos arts. 921 e 313 do CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: I 

- nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; (...). “Art. 313. 

Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) 

depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou 

de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro 

processo pendente; (...)”. Posto isto, SUSPENDO o procedimento por 6 

meses, podendo retornar ao seu curso mediante comprovação acerca do 

julgamento da mencionada apelação. Decorrido o aludido lapso temporal, 

intime-se o polo ativo para manifestação em 10 dias, sob pena de 

extinção. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISELMA EVA SAUVESUK (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000695-74.2016.8.11.0007 

AUTOR: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. RÉU: MARISELMA EVA 

SAUVESUK Vistos, ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A ajuizou ação em 

face de MARISELMA EVA SAUVESUK objetivando o recebimento de R$ 

82.017,12 (oitenta e dois mil, dezessete reais e doze centavos). Narrou 

que na qualidade de seguradora pagou à empresa Brasil Tropical Pisos 

Ltda. o mencionado valor devido à perda de carga transportada pela ora 

requerida. Alegou que o polo passivo deve responder objetivamente pelos 

danos decorrentes do contrato de transporte, motivo pelo qual ajuizou 

esta ação regressiva e apresentou documentos. Recebida a inicial, a 

magistrada contemporânea designou sessão de conciliação, que restou 

inexistosa. Citada (fl.151), a demandada apresentou a contestação de fls. 

165/176, denunciando à lide a empresa Brasil Tropical Pisos Ltda e 

requerendo a gratuidade de justiça. No mérito, defendeu que não devia ser 

responsabilizada pelos prejuízos que ensejaram o pagamento da 

indenização. Pleiteou a improcedência do pedido e anexou os documentos 

de fls. 177/183. A colega que me antecedeu concedeu prazo para o polo 

passivo comprovar sua pobreza, contudo, o mesmo quedou-se silente. 

Impugnação à contestação às fls. 204/215. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Do pedido de gratuidade de justiça da requerida. O 

extrato às fls.199/203 elenca quatro veículos de propriedade de pessoa 

jurídica requerida e revela patrimônio considerável. Por consistirem em 

elementos que evidenciam a existência de recursos suficientes ao custeio 

das despesas processuais, este juízo oportunizou a comprovação do 

estado de miserabilidade, mas o polo passivo manteve-se inerte. Posto 

isto, entendendo os elementos apresentados apontam que a parte 

demandada possui condições para pagamento das custas processuais, 

INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do §2ª, do art. 99, do CPC. 

Da denunciação da lide. A denunciação da lide é modalidade de 

intervenção de terceiro com regramento disposto nos arts. 125 a 129 do 

CPC, cujas hipóteses de sua admissão são as seguintes: “Art. 125. É 

admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - 

ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi 
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transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da 

evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido 

no processo; §1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma 

quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou 

não for permitida”. Com base no texto legal e analisando os fundamentos 

contidos na contestação, não entendo como medida mais correta permitir a 

denunciação da lide nos moldes propostos para o ingresso da empresa 

Brasil Tropical Pisos Ltda., pois a demandada pretende atribuir a 

responsabilidade à denunciada, ampliando a extensão da controvérsia e 

prejudicando o andamento do procedimento. Nessa trilha jurídica, trago à 

baila: 76600996 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DEMURRAGE. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA EMPRESA 

IMPORTADORA. DESCABIMENTO. A denunciação da lide não se presta 

para exonerar a responsabilidade da empresa requerida, que busca 

transferi-la para terceiro, pois não é este o âmbito de aplicação da norma 

do art. 125, II, do CPC/2015. Além disso, essa modalidade de intervenção 

de terceiros não se presta para trazer nova discussão ao processo, 

alargando a matéria sujeita à produção probatória. A parte pode postular 

em ação autônoma o alegado direito de regresso, caso a denunciação não 

seja requerida ou permitida (art. 125, § 1º, CPC/2015), impondo-se a 

reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 

0327170-68.2017.8.21.7000; Rio Grande; Décima Primeira Câmara Cível; 

Rel. Des. Guinther Spode; Julg. 21/02/2018; DJERS 02/03/2018). Ademais, 

não foi comprovada a obrigatoriedade da denunciação, eis que a eventual 

pretensão de regresso da demanda, caso vencida, poderá ser 

concretizada por ação autônoma. Por entender oportuno: 98034267 - 

CÍVEL. Agravo de instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual, 

inexigibilidade de dívida e indenização por dano material. Recurso contra 

decisão que deferiu pedido de denunciação da lide formulado pela 

requerida. Pretensa convenção do termo incoterm/cif entre denunciante e 

denunciada que implicaria em garantia contratual. Mera inclusão do 

transporte ao preço final da mercadoria. Risco de significativo tumulto 

processual e prejuízo ao processamento da demanda principal. Ausência 

de prejuízo à requerida. Denunciação facultativa que não impede o 

exercício do direito de regresso. Decisão reformada. Recurso provido. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou-se no sentido de que 

a denunciação à lide somente é obrigatória em relação ao denunciante 

que, não denunciando, perderá o direito de regresso (stj-4ª turma, agint no 

aresp 895.699/sp, Rel. Ministro raul Araújo, julgado em 17/11/2016, dje 

09/12/2016). (TJPR; Ag Instr 1737205-7; Lapa; Sexta Câmara Cível; Relª 

Desª Lilian Romero; Julg. 06/03/2018; DJPR 03/04/2018; Pág. 107). Pelas 

razões apresentadas, indefiro a denunciação da lide requerida. Do 

procedimento. Não havendo outras questões processuais, declaro 

saneado o procedimento. Passando à fase probatória, diante dos pedidos 

genéricos, determino a intimação dos envolvidos para, em 10 dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso temporal 

acima, venham conclusos. Intimem-se. Às providências. Alta Floresta-MT, 

9 de abril de 2018. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001926-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001926-05.2017.8.11.0007 

AUTOR: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

RÉU: CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME Vistos, PARANAITA 

RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. ajuizou ação em face 

CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA – ME objetivando a 

constituição de servidão administrativa sobre o imóvel rural de matrícula 

n.º 28.366, do livro 2-EK, registrada no Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca. Narrou que por meio da Resolução Autorizativa da Aneel 

n.º 4 6.366, de 23 de maio de 2017, obteve autorização para promover a 

transmissão de energia em terras que compõem os municípios de 

Paranaíta, Cláudia, Paranatinga e Ribeirãozinho, todos no Estado de Mato 

Grosso. Alegou que a aludida normatização constituiria a utilidade pública 

para a constituição da servidão administrativa e aduziu urgência na 

constituição da servidão administrativa, em virtude de se tratar de 

programa emergencial do Governo Federal para o fornecimento de energia 

elétrica aos cidadãos e a todo o complexo do seguimento industrial e de 

energia, em especial, aqueles situados no Estado de Mato Grosso, bem 

como pelo fato de que houve a paralisação das atividades de construção 

da linha no imóvel do requerido, fato que causou prejuízos. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu a imissão provisória na posse da 

mencionada área e, no mérito, a instituição das servidões administrativas. 

Juntou documentos. Recebida a inicial (fls.127/137), o magistrado 

contemporâneo deferiu o pedido liminar, mediante o depósito da 

indenização e designou audiência de conciliação, na qual não houve 

autocomposição. À fl. 142 foi juntado o comprovante do pagamento da 

indenização no valor de R$ 6.297,20. Citada, a requerida apresentou 

contestação às fls. 176/188, alegando que a quantia depositada não se 

traduziu no valor de mercado da área afetada. Atacou os critérios 

utilizados para a apuração da indenização. Impugnou a suposta urgência 

do polo ativo e requereu a revogação da liminar, a improcedência das 

pretensões autorais e a realização de perícia avaliativa. Impugnação à 

contestação às fls. 198/206. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Da revogação da tutela de urgência. Averiguando o acervo 

probatório até então produzido, não vejo motivos para a revogação da 

liminar concedida, principalmente porque houve depósito de indenização 

nos autos (fl.142). Igualmente, não verifico elementos acerca da 

inexistência da urgência arguida pela parte autora. Nessa linha, é 

importante registrar que a lei exige: “Art. 15. Se o expropriante alegar 

urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do 

Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse 

dos bens;”. Ante o exposto, mantenho a tutela provisória, acrescentando 

os fundamentos apresentados à fl. 127. Não restando outras questões 

processuais pendentes de apreciação, DECLARO SANEADO O FEITO. 

Fixo como ponto controvertido o justo valor da indenização para a 

instituição das servidões administrativas objeto desta demanda. 

Considerando que não houve consenso quanto ao valor da indenização, 

DEFIRO o pedido de produção de prova pericial, devendo o polo ativo 

arcar com os honorários periciais e NOMEIO a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício 

Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 

3052-7636), independentemente de compromisso, para apuração do valor 

da área afetada pelas servidões administrativas no imóvel rural de 

matrícula n.º 28.366, do livro 2-EK, registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca. A empresa nomeada terá 5 dias para 

apresentação da proposta de honorários, do currículo dos peritos em seu 

quadro e os contatos profissionais (§2º, art. 465, CPC). Apresentada a 

proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, por ato da secretaria, para 

manifestação em 5 dias. Havendo concordância, deverá a requerente 

depositar o valor dos honorários periciais, em 10 dias. Após a 

comprovação do depósito dos honorários, INTIME-SE, por ato da 

Secretaria, a empresa que deverá marcar data da perícia com 

antecedência mínima de 30 dias, avisando via telefone a secretaria da 

vara, para que esta providencie as devidas intimações, assegurando o 

acesso e o acompanhamento dos assistentes indicados, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias (§2º, art. 466, CPC). Desde já 

autorizo para o início dos trabalhos, o levantamento de cinquenta por 

cento dos honorários arbitrados e depositados. Consigno que o 

remanescente será transferido com a apresentação do laudo e após 

eventuais esclarecimentos (§4º, do art. 465, CPC). Apresentada a 

avaliação, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo comum de 

05 (cinco) dias. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001050-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001050-16.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOSE MACHADO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Ressalvando a possibilidade de revogação, 

defiro o pedido de assistência judiciária. Deixo de designar sessão de 

conciliação em razão da impossibilidade estrutural de comparecimento da 

parte requerida, conforme noticiado por meio de ofício. Quanto ao pedido 

de concessão de tutela antecipatória, respeitando entendimentos 

contrários, tenho que a cognição sumária do que restou apresentado até o 

momento não permite a conclusão de que a probabilidade necessária para 

o deferimento da medida de urgência se faz presente, sendo 

imprescindível o contraditório. No que toca ao requerimento de tutela de 

evidência, consigno como indispensável o contraditório, consoante se 

extrai do parágrafo único do art. 311 do CPC, exceções que não se 

enquadram no caso em tela. Com tais considerações, decido: Cite-se a 

autarquia requerida. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se o 

polo ativo para manifestação em até 15 dias. Com base na fundamentação 

acima, indefiro os pedidos liminares. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001004-27.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA DE TOLEDO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios 

da gratuidade, ressalvando a possibilidade de revogação. Retifico, de 

ofício, o valor da causa para R$ 11.448,00, tendo em vista que a 

pretensão versa sobre prestações mensais por tempo indeterminado (art. 

292, §2º, CPC). Considerando que o polo passivo se traduz em autarquia 

federal, que os procuradores não comparecem nas solenidades e que 

ainda não foi organizada pauta concentrada para as demandas 

previdenciárias, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a 

autarquia ré, constando as advertências da revelia, perante seu órgão de 

representação especializado, preferencialmente por via eletrônica junto ao 

cadastro oficial da autarquia. Não verificando, nesta cognição sumária, a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, 

principalmente no que diz respeito aos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado, em razão da necessidade de provas 

submetidas ao contraditório, por ora, indefiro o pedido de tutela 

antecipatória. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às 

providências, incluindo a retificação junto ao PJe do valor da causa. Alta 

Floresta-MT, 10 de abril de 2018. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001016-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001016-41.2018.8.11.0007 

AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, 1 - Diante do pagamento das 

custas processuais e do que dispõe o art. 334 do CPC, DESIGNO sessão 

de conciliação para o dia 11/06/2018, às 15h30min, que será realizada no 

CEJUSC. 2 – Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no máximo, 20 

dias antes da audiência designada. 3 – Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando a importância do que prevê o §5º do art. 

334 do CPC. 5 – Conste nas comunicações que o não comparecimento na 

audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. 6 – O início 

do prazo para contestação, que é de 15 dias, será nos termos do art. 335 

do NCPC. 7 - No tocante ao pedido antecipatório, respeitando 

entendimentos divergentes, tenho como necessário oportunizar a 

manifestação ao requerido, razão pela qual assinalo que a análise 

ocorrerá após o prazo para contestação. Às providências para a citação 

e realização da solenidade. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000895-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS CARVALHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000895-13.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA EXECUTADO: ISAIAS 

CARVALHO DE OLIVEIRA Vistos, ANA JÚLIA DE OLIVEIRA, representada 

por sua genitora NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA iniciou a fase de 

cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da 1ª Vara 

desta Comarca nos autos que tramitaram sob o cód. 143736, nos termos 

do artigo 528, do CPC. É o relato do que basta. Decido. Consoante 

relatado, a demanda de cognição tramitou perante o Juízo da 1ª Vara 

desta Comarca (Código 143736). Considerando o disposto no art. 516, 

inciso II e art. 528, § 9º, ambos do CPC, o cumprimento de sentença será 

efetuado no Juízo que decidiu a demanda de origem, ou, no Juízo do 

domicílio do exequente: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. (...) § 9o Além das opções previstas no art. 

516 , parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da 

sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia 

no juízo de seu domicílio. Importante, ainda, ressaltar que o artigo 531, § 

2º, do CPC, dispõe que o cumprimento da sentença se traduz em uma fase 

do procedimento previsto para satisfação da obrigação alimentar, a 

depender, se os alimentos são provisórios ou definitivos: Art. 531. O 

disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. 

(...) § 2º O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. 

Com tais considerações, DETERMINO a remessa do feito em tela ao Juízo 

da 1ª Vara desta Comarca, com as baixas inerentes. Alta Floresta-MT, 10 

de abril de 2018. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000880-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ BRICATTE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA SIQUEIRA RENNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000880-44.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: INEZ BRICATTE BARROS REQUERIDO: LEILA APARECIDA 

SIQUEIRA RENNO Vistos, Navegando pelos autos digitais vislumbro 
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elementos que evidenciam que o polo ativo possui condições financeiras 

de pagar taxa e custas judiciais. Nos termos do art. 99, §2º do CPC, 

determino a intimação do polo ativo para que, em 15 dias, comprove que 

preenche os requisitos para o reconhecimento de sua miserabilidade. 

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

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000899-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA JOAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO NAZASSY ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000899-50.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: NEUZA JOAO DOS SANTOS EXECUTADO: ROSALVO 

NAZASSY ALVES Vistos, ROSILENE VITÓRIA DOS SANTOS ALVES, 

representada por sua genitora NEUZA JOÃO DOS SANTOS iniciou a fase 

de cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da 1ª Vara 

desta Comarca nos autos que tramitaram sob o cód. 93601, nos termos do 

artigo 528, do CPC. É o relato do que basta. Decido. Consoante relatado, a 

demanda de cognição tramitou perante o Juízo da 1ª Vara desta Comarca 

(Código 93601). Considerando o disposto no art. 516, inciso II e art. 528, § 

9º, ambos do CPC, o cumprimento de sentença será efetuado no Juízo que 

decidiu a demanda de origem, ou, no Juízo do domicílio do exequente: Art. 

516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Art. 528. No cumprimento 

de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de 

decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) 

dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. (...) § 9o Além das opções previstas no art. 516 , parágrafo 

único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão 

que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu 

domicílio. Importante, ainda, ressaltar que o artigo 531, § 2º, do CPC, 

dispõe que o cumprimento da sentença se traduz em uma fase do 

procedimento previsto para satisfação da obrigação alimentar, a 

depender, se os alimentos são provisórios ou definitivos: Art. 531. O 

disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. 

(...) § 2º O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. 

Com tais considerações, DETERMINO a remessa do feito em tela ao Juízo 

da 1ª Vara desta Comarca, com as baixas inerentes. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000834-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

OSVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON DE OLIVEIRA FALCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000834-55.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: IZOLINA RODRIGUES DA SILVA, OSVALDO RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: ANDERSON DE OLIVEIRA FALCAO, MARLENE 

RODRIGUES DA SILVA Vistos, Izolina Rodrigues da Silva e Osvaldo 

Rodrigues da Silva ajuizaram ação em face de Anderson de Oliveira 

Falcão e Marlene Rodrigues da Silva, já falecida, objetivando a guarda de 

Erick Rodrigues Falcão. Narraram que exerciam a guarda de fato da 

criança quando a requerida veio a óbito em 03/07/2012 e que o menor 

jamais teve contato com o pai. Entendendo presentes os requisitos, 

pediram a guarda provisória por meio da tutela de urgência. Juntaram 

documentos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Da 

ilegitimidade da requerida. Conforme qualificação da petição inicial, foi 

incluída no polo passivo pessoa já falecida. A morte, além de acarretar o 

fim da pessoa natural (art. 6º, CC), resulta na extinção do poder familiar: 

“Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: I - pela morte dos pais ou do filho; 

(...)”. No âmbito processual, a pessoa morta não pode figurar na lide, 

sendo o espólio representado por inventariante. Assim, a pretensão de 

guarda não pode ser discutida com a “de cujus”, a qual é parte 

manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo. Posto isto, sendo 

patente a inépcia da inicial (art. 330, II, CPC), como medida de celeridade, 

ao invés de determinar a emenda à inicial, DETERMINO a exclusão de 

“Marlene Rodrigues da Silva” da relação processual, cabendo à secretaria 

a retificação junto ao PJe. Da tutela de urgência. No caso em testilha, os 

documentos que instruem a inicial não demonstram, de plano, a 

probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da 

tutela de urgência. Nessa linha, "data venia" tenho como necessária a 

análise mais profunda, bem como dilação probatória para que os fatos 

alegados sejam comprovados. Com tais registros, por ora, INDEFIRO a 

tutela de urgência. Do procedimento. 1 - Inicialmente, DEFIRO a gratuidade 

de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - O presente feito 

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

II, do art. 189 do CPC. 3 - Com base no art. 695, do CPC, DESIGNO sessão 

de conciliação para o dia 11/06/2018, às 14h20min, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum 

desta Comarca. 4 - CITE-SE o requerido e intimem-se os envolvidos para 

comparecerem na sessão, acompanhados de seus advogados ou 

Defensores Públicos, obrigatoriamente. 5 - O mandado direcionado à parte 

requerida deverá conter apenas os dados necessários à audiência e NÃO 

será acompanhado da cópia da petição inicial (§1º, art. 695, CPC). 6 - 

Consigne nos mandados destinados aos envolvidos que a ausência será 

considerada como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA sancionado com 

MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da causa. 7 - Optando os 

envolvidos pela solução consensual, vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação e conclusos. 8 - Restando infrutífera a conciliação, a 

peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do CPC. 9 - Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. 10 - Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 11 - Antes da 

conclusão, vista ao Ministério Público. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000698-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000698-58.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: JACINTO & MELCHIOR LTDA EXECUTADO: AMAURI DUTRA 

Vistos, Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o recolhimento 

das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, do E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a 

comprovação do pagamento das despesas de ingresso no prazo de 10 

dias, sob pena do cancelamento da distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, conclusos. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003390-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROZENO ELIAS (EMBARGANTE)

CICERO ELIAS DA CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003390-64.2017.8.11.0007 

EMBARGANTE: CICERO ELIAS DA CRUZ, FRANCISCO ROZENO ELIAS 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos, 

Trata-se de embargos à execução em que o polo ativo alegou excesso à 

execução, mas não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado 

de seu cálculo e deixou de indicar o valor incontroverso. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Oportuno assinalar que incumbe ao 

embargante indicar o valor que entende devido e também instruir o pedido 

com a memória atualizada do débito, conforme dispõe o Código de 

Processo Civil: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá 

alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente 

pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa 

daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que 

foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que 

lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o 

exequente não prova que a condição se realizou. §3o Quando alegar que 

o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do 

título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo”. Dessa forma, por não ter o polo ativo se desincumbido deste 

ônus, impõe-se a rejeição liminar dos presentes embargos, nos termos do 

artigo 917, §4º, inciso I do atual CPC: “§4º Não apontado o valor correto ou 

não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão 

liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver 

outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de 

execução”. Por entender oportuno, trago à baila: 52310104 - APELAÇÃO 

CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO 

INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO. OFENSA AO ART. 

917, §3º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos à execução que tem como 

fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da 

abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §3º, 

do CPC. (TJMT; APL 65828/2017; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 

04/10/2017; DJMT 17/10/2017; Pág. 130). 52280340 - EMBARGOS A 

EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE 

EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO 

DO DÉBITO. OFENSA AO ART. 739 - A, §5º, CPC/73. REJEIÇÃO LIMINAR. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução 

que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão 

da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de 

execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor 

incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 739 - A, 

§5º, do CPC/73. (TJMT; APL 97014/2016; Várzea Grande; Rel. Des. Carlos 

Alberto Alves da Rocha; Julg. 26/10/2016; DJMT 07/11/2016; Pág. 158). 

Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos e 

EXTINGO O FEITO, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. 

Após o trânsito em julgado, translade-se cópia aos autos apensados e 

arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000952-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANA GOMES DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA SICREDI NORTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000952-31.2018.8.11.0007 

AUTOR: APARECIDA ANA GOMES DA COSTA RÉU: COOPERATIVA 

SICREDI NORTE MT Vistos, Aparecida Ana Gomes da Costa ajuizou o 

procedimento em tela, objetivando alvará judicial para levantamento de 

ativos em conta bancária de Adelino Jose da Costa Neto, seu marido, 

falecido em 11/01/2017. Narrou que é habilitada como dependente perante 

a Previdência Social, possuindo preferência sobre os demais herdeiros 

quanto ao levantamento dos valores almejados. Alegou que tem ciência de 

que seu marido possuía ativos depositados junto à COOPERATIVA 

SICREDI NORTE MT. Requereu a expedição de ofício à instituição 

financeira e juntou documentos pessoais, certidão de óbito, certidão de 

casamento, certidão lavrada pelo INSS e proposta de abertura de conta 

perante a Sicredi. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Navegando pelos autos vislumbrei que constou na certidão de óbito de 

Adelino Jose da Costa Neto a existência de bens em seu nome. Como 

dispõe o art. 2º, da Lei 6.858/1980, é possível a expedição de alvará 

judicial para o levantamento de valores em conta inferior a 500 OTN’s, 

desde que não hajam outros bens a serem partilhados: “Art. 2º - O 

disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda 

e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros 

bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.”. Consigno que por 

configurar impedimento insanável, é incabível a determinação de emenda à 

petição inicial. Portanto, há óbice legal para ao recebimento e ao 

processamento desta ação de jurisdição, sendo impositiva sua rejeição 

liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Isentos de custas e 

honorários. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. 

C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002335-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA AQUINO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

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

autos para INTIMAR a parte requerente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

correspondência devolvida (apontando que o réu Carlos Nataniel 

Wanzeler mudou-se), indicando, no mesmo prazo, seu novo endereço 

para citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE BENVINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

autos para INTIMAR a parte requerente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

correspondência devolvida (ID 12634204), indicando, no mesmo prazo, o 

novo endereço da parte requerida para citação.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000191-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

autos para INTIMAR a parte requerente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

correspondência devolvida (apontando que os réus Carlos Nataniel 

Wanzeler e James Matthew Merrill mudaram-se - ID 12634413), indicando, 

no mesmo prazo, seus novos endereços para citação.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002977-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

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

autos para INTIMAR a parte requerente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

correspondência devolvida (apontando que os réus Carlos Nataniel 

Wanzeler e James Matthew Merrill mudaram-se - ID 12634848), indicando, 

no mesmo prazo, seus novos endereços para citação.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003086-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003086-65.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: IRAILDES CRUZ DA SILVA REQUERIDO: FABIO DOS 

SANTOS Vistos. HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo sob o ID n. 11939899, em relação ao divórcio de Iraildes 

Cruz da Silva e Fabio dos Santos, com fundamento no art. 226, § 6º da 

Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional 

nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO dos requerentes, julgando EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação da sentença à margem do 

assento de casamento no Cartório competente, devendo constar inclusive 

que a autora voltará usar o nome de solteira, qual seja, IRAILDES CRUZ 

DA SILVA, solicitando a remessa ao Juízo de via do documento 

devidamente registrada. Homologo a desistência do prazo recursal, 

pleiteado pelas partes. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas, todavia, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação do seu estado econômico no prazo 

de até 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado dessa sentença, 

eis que defiro o beneficio da justiça gratuita. Inexiste pactuação expressa 

sobre os honorários advocatícios, cada parte arcará com os honorários 

de seus procuradores. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 28 de fevereiro 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000949-76.2018.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, denota-se o equívoco na distribuição do presente 

feito, vez que a petição inicial fora endereçada para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, devendo o feito ser direcionado ao Juízo indicado 

pelo autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 64, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e 

julgamento do presente feito e o faço para o fim DETERMINAR sua 

REMESSA ao Juizado Especial Cível desta Comarca, após o decurso do 

prazo recursal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e 

cautelas de praxe. Alta Floresta, MT, 5 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000950-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000950-61.2018.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, denota-se o equívoco na distribuição do presente 

feito, vez que a petição inicial fora endereçada para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, devendo o feito ser direcionado ao Juízo indicado 

pelo autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 64, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e 

julgamento do presente feito e o faço para o fim DETERMINAR sua 

REMESSA ao Juizado Especial Cível desta Comarca, após o decurso do 

prazo recursal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e 

cautelas de praxe. Alta Floresta, MT, 5 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000945-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000945-39.2018.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, denota-se o equívoco na distribuição do presente 

feito, vez que a petição inicial fora endereçada para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, devendo o feito ser direcionado ao Juízo indicado 

pelo autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 64, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e 

julgamento do presente feito e o faço para o fim DETERMINAR sua 

REMESSA ao Juizado Especial Cível desta Comarca, após o decurso do 

prazo recursal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e 

cautelas de praxe. Alta Floresta, MT, 5 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000966-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000966-15.2018.8.11.0007 Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos, denota-se o equívoco na distribuição do presente 

feito, vez que a petição inicial fora endereçada para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, devendo o feito ser direcionado ao Juízo indicado 

pelo autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 64, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e 

julgamento do presente feito e o faço para o fim DETERMINAR sua 
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REMESSA ao Juizado Especial Cível desta Comarca, após o decurso do 

prazo recursal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e 

cautelas de praxe. Alta Floresta, MT, 5 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000928-03.2018.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, denota-se o equívoco na distribuição do presente 

feito, vez que a petição inicial fora endereçada para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, devendo o feito ser direcionado ao Juízo indicado 

pelo autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 64, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e 

julgamento do presente feito e o faço para o fim DETERMINAR sua 

REMESSA ao Juizado Especial Cível desta Comarca, após o decurso do 

prazo recursal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e 

cautelas de praxe. Alta Floresta, MT, 5 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000990-43.2018.8.11.0007 Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos, denota-se o equívoco na distribuição do presente 

feito, vez que a petição inicial fora endereçada para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, devendo o feito ser direcionado ao Juízo indicado 

pelo autor. Diante do exposto, com fundamento no artigo 64, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, DECLINO A COMPETÊNCIA para processo e 

julgamento do presente feito e o faço para o fim DETERMINAR sua 

REMESSA ao Juizado Especial Cível desta Comarca, após o decurso do 

prazo recursal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e 

cautelas de praxe. Alta Floresta, MT, 6 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000961-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000961-90.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.214,66; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA LUCIA FONSECA SANSAO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. Vislumbro, por meio do 

endereçamento da exordial que a presente demanda fora protocolada 

perante a Justiça Comum equivocadamente, eis que requerente endereçou 

o feito ao Juizado Especial desta Comarca. Diante disto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO DESTE 

FEITO, que deve ser encaminhado ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, após o decurso do prazo recursal. Cumpra-se. Alta Floresta, 5 

de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000937-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIS APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000937-62.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial 

apontando seu endereço eletrônico, bem como sua profissão, nos termos 

do art. 319, inciso II do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, § Único do NCPC). 2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 5 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135362 Nr: 547-80.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O requerente ingressou com ação de Busca e Apreensão no dia 

03/02/2016, pleiteando liminarmente a apreensão do veículo em ação 

executiva. (...) Assim, por tudo quando exposto, acaso pretenda a 

conversão da presente demanda em ação de execução de título 

extrajudicial, deve a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos a via original da Cédula de Crédito Bancário às fls. 08/11, bem como 

a nota fiscal do veículo.Intime-se o requerente da presente decisão para 

se manifestar no prazo acima estipulado, sob pena de indeferimento do 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140952 Nr: 3482-93.2016.811.0007

 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: Rosangela Teodoro da Silva

 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:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 127-46.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jone Aparecido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 
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de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110840 Nr: 6434-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela rodrigues pagnoncelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomás de Aquino Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

precatória de citação dos requeridos, a ser distribuída no juízo 

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

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133570 Nr: 7046-17.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Quintella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o petitório de fls. 116/117, tendo em vista a informação 

de fl. 115, remetam-se os autos à Procuradoria da Fazenda Pública 

Nacional, conforme apontado à fl. 115, para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56701 Nr: 1277-72.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner Richardson Conde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Jeferson Miranda

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Denner Richardson 

Conde em face de Wagner Jeferson Miranda.

A inicial foi despachada aos 03/05/2008 (fls. 26/27), tendo restado 

frutífera a citação pessoal da parte executada (fl. 40). Todavia, não houve 

o pagamento ou o oferecimento de bens a penhora. Ainda, não localizados 

bens imóveis de propriedade do executado (fl. 69).

 Outrossim, realizadas diversas diligencias, ao longo dos últimos 09 (nove) 

anos, não foram localizados bens móveis, imóveis ou ativos financeiros de 

titularidade do executado.

Deferida a expedição de certidão para fins de protesto (fl. 80), tendo o 

exequente requerido sua retificação, para fins de indicar o valor 

atualizado do débito, ou seja, R$ 28.281,57 (vinte e oito mil, duzentos e 

oitenta e um reais com cinquenta e sete centavos).

Pois bem.

 Compulsando os autos, verifico que a certidão de fl. 84 foi expedida de 

forma correta, eis que constam os dados do feito, considerada a época de 

seu ajuizamento. Logo, INDEFIRO o pedido de fl. 87.

 ISTO POSTO, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, de 

titularidade do executado, determino a remessa dos autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, onde permanecerão pelo período de 

01 (um) ano ou prévia manifestação da parte interessada. Após, se 

iniciará o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do §4º do artigo 

921 do NCPC, sendo que os autos permanecerão no arquivo, até sua 

fluência integral.

Após a manifestação da exequente ou certificado o decurso do prazo, 

conclusos para análise.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110718 Nr: 6308-97.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCeCL-E, JGC, CGC

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

OAB:21713/O-MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133215 Nr: 6868-68.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Soares de Oliveira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

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

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

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

acerca do documento de fl. 174.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130110 Nr: 5194-55.2015.811.0007

 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: Francisco Freire da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

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

22/05/2018, às 10h30min, que será realizada no Centro de Hanseníase, na 

Rua B, esquina com a B-02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63995 Nr: 3278-93.2009.811.0007

 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: GRAZIELLI SEMENSATI DE OLIVEIRA, Eliandra Maria 

Roveda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loti Oliveira & Cia Ltda, Antonio Lotti, Vicente 

Graciano de Lima

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da 
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parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66435 Nr: 5952-44.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Industria Matsuda Importadora e 

Exportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o ofício de fl. 154, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 6525 Nr: 4140-74.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simeão Dias Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Martins Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT, José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o cálculo de fl. 699/701, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108508 Nr: 3952-32.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinícius Martins Vieira, Oronzo Giannotte, Gustavo 

Sutillo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oronzo Giannotte, Vinícius Martins Vieira

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

OAB:13182-B/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E, Suetônio Paz - 

OAB:5.203-B

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

OAB:13182-B/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos.

Trata-se de Procedimento de Cumprimento de Acórdão movido por Vinícius 

Martins Vieira em face de Oronzo Ciannotte, cujo processamento foi 

deferido à fl. 205.

Todavia, informado o óbito do executado Oronzo Ciannotte (fl. 209), 

determinou-se a suspensão do feito, para que o exequente realizasse a 

regularização do pólo passivo, sob pena de extinção (fl. 226).

Dessa forma, decorridos mais de 06 (seis) meses, contados da intimação 

do exequente para o cumprimento daquela determinação, este quedou-se 

inerte (fls. 238/240).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista a inércia da parte exequente em cumprir o seu ônus de 

indicar corretamente o espolio (ou os sucessores) do executado (fls. 

238/240), tem-se que o presente feito ser extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Com efeito, há flagrante ilegitimidade do de cujus em figurar no pólo 

passivo da lide e a parte exequente, a quem incumbia realizar a habilitação 

dos herdeiros ou do espólio, não o fez.

Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 485, VI do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

Inexistente a condenação da parte exequente ao pagamento de custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios nessa fase 

procedimental, eis que não houve qualquer oposição pela parte 

executada.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3255 Nr: 57-98.1992.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suetônio Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Reis Pinheiro Martins, Eduardo Reis 

Martins - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

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

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

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

acerca da proposta apresentada às fls. 717/718.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5619 Nr: 37-97.1998.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

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

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

OAB:5126-A/MT

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

OAB:3056/MT

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

finalidade de intimação das partes, por meio de seus procuradores, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o cálculo de fl. 699/701, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 1608-20.2009.811.0007

 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): Marines Peres Bezerra da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 Vistos.

Acerca da realização de baixa na matrícula do imóvel (fls. 55/56), 

INTIME-SE a executada.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97921 Nr: 6474-03.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eventos Norte Mato Grosso Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para 

manifestação acerca da certidão negativa, no prazo de 05(cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 26 de 511



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131911 Nr: 6183-61.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Gregorio de Lima

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

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143829 Nr: 5083-37.2016.811.0007

 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: Marlete Oliveira Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cynthia Braga Nogueira 

Cupolillo - OAB:38267/RJ, Marcelo Davolio Lopes - OAB:OAB/SP 

143.370, Maristella de Farias Melo Santos - OAB:135132/RJ

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora às 

custas e honorários sucumbenciais, que FIXO em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, SUSPENDENDO a sua 

exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, diante 

da gratuidade deferida.EXPEÇA-SE alvará do valor apontado à fl. 90 em 

favor da perita nomeada, considerando os dados apontados à fl. 

96.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116648 Nr: 4843-19.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia de Carvalho Martins, Carina de Carvalho 

Martins, José Ferreira Martins, Pedro Henrique de Carvalho Martins, 

Mateus de Carvalho Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conserva de Estradas Ltda, Construtora 

Norberto Odebrecht S/A- UHE Teles Pires, Estado de Mato Grosso

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

OAB:14430-A/MT, Neyssa Aparecida Filho Saccoman - OAB:18419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:117069 , Luciano Henriques de Castro - 

OAB:40.744/MG, Ruy Janoni Dourado - OAB:128.768-A, Valnir Telles 

de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimaçãoas partes, por meio 

de seus procuradores, acerca da audiência designada para o dia 

06/06/2018, às 15h20min, na Carta Precatória, a ser realizada na Comarca 

de Rio Grande/RS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135168 Nr: 447-28.2016.811.0007

 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: Euclides Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/MT, 

Wilson Ribeiro Filho - OAB:1275674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Julliana Letícia do Carmo - OAB:12.261, Kharen 

da Costa Luchtenberg - OAB:15.621, Valéria Cristina Baggio de 

Carvalho Richter - OAB:43676

 Vistos, etc.

Com efeito, recebo os presentes recursos de Apelação.

Certifique-se acerca do prazo que se trata o impulsionamento de fl. 214.

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto 

no item 2.3.20 da CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65206 Nr: 4717-42.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Rodrigues Moreira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, por meio dos seus procuradores, para, querendo, manifestar-se 

sobre o ofício de fls. 156/160.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

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

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

Processo: 1000751-39.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 10.363,29; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]; AUTOR: VALDEVINO DE 

SOUZA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, 

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

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

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

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

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

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 32, Quadra R-17, situado 

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

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

devida regularização desde o ano de 1987, apenas por meio de contratos 

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

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

estabelecendo sua moradia habitual, e requer a declaração de domínio 

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

Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: lote urbano n.º 32, 

quadra R - 17, Loteamento Embrião Urbano Carlinda/MT. 

Despacho/Decisão: "Vistos. 1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o 

prazo para responder aos termos da presente ação é de 15 (quinze) dias, 
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e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 

344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo 

autor, no prazo de 10 dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, 

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

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

notificação do credor averbado na matrícula (ID 11556218), para figurar 

como assistente do réu nos presentes autos, conforme pleiteado pelo 

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

Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 

- 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta 

não possui interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 

1º Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido 

bem já não era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que 

constou equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o 

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

Imóveis para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 22 de março 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito" Alta Floresta/MT, 10 

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

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

(66) 35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000616-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO)

RAUL KOSZUOSKI JUNIOR OAB - MT16982/O (ADVOGADO)

DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA OAB - MT18895/O (ADVOGADO)

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

THAISA AZEVEDO CALAZANS OAB - MT8747/O (ADVOGADO)

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703/O (ADVOGADO)

FLAVIA SILVA RIBEIRO OAB - MT0013240A-B (ADVOGADO)

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT0011663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000616-27.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CAB ALTA 

FLORESTA LTDA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos 

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela 

antecipada proposta por CAB ALTA FLORESTA LTDA contra o MUNICÍPIO 

DE ALTA FLORESTA/MT. O autor requer a antecipação de tutela a fim de 

que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON no 

montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e para determinar 

que o requerido proceda à baixa da inscrição do débito na dívida ativa 

municipal, até julgamento final da lide. Ademais, caso já tenha sido ajuizada 

a execução fiscal, determine a suspensão da mesma até o julgamento final 

da presente ação e a baixa da inscrição feita na Dívida Ativa. Ao final, 

requer a procedência da ação. É o relatório. Fundamento e decido. Passo 

a analisar o pedido em questão. Assiste razão a requerente, uma vez que 

estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, atualmente 

denominados, à luz da nova ordem processual, como probabilidade do 

direito e perigo da demora, respectivamente. A probabilidade do direito se 

consubstancia no fato de estar sub judice o ato administrativo que deu 

origem à penalidade imposta pelo PROCON, além de existirem indícios de 

que a multa aplicada se mostra elevada para o caso concreto e de 

insuficiência de fundamentação na decisão proferida no bojo do 

procedimento administrativo. De igual modo, o perigo da demora é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os efeitos da inclusão do 

nome em dívida ativa e do ajuizamento de execução fiscal, o que 

provocaria sérios transtornos na vida financeira do autor, caso tivesse 

que aguardar o julgamento da lide. Ademais, verifica-se no caso em 

apreço a impossibilidade do requerido vir a sofrer dano com o deferimento 

da tutela provisória, uma vez que o autor garantirá o pagamento do débito, 

sendo que o valor da multa ficará depositado em conta destinada a 

depósito judicial, além do fato de a medida ser reversível. Neste sentido, 

segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ANULATÓRIA 

- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA-SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA 

APPLICADA PELO PROCON- POSSIBILIDADE ENQUANTO DISCUTE O 

MERITO DA AÇÃO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Presentes 

os requisitos exigidos pelo art. 273, CPC (fumus boni iuris e periculum in 

mora), de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão 

aviada e o perigo fundado de dano, antes do provimento final, deve ser 

deferido o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa aplicada à 

Agravada pelo PROCON. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJAM, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

4000518-46.2014.8.04.0000. RELATOR LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA 

JÚNIOR, PUBLICAÇÃO 01/12/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO 

ANULATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA - MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DO DECISÓRIO ADMINISTRATIVO PROFERIDO NO PROCON/MT - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Presentes os requisitos do 

art. 273 do Código de Processo Civil, a suspensão da exigibilidade da 

penalidade imposta com base em motivação insuficiente pelo PROCON/MT 

é medida que se impõe no caso em análise recursal.” (TJMT, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 92518/2009 - CLASSE 

CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL, JULGADO EM 19/01/2010) Assim, por 

estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, a 

concessão da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA liminarmente para suspender a 

exigibilidade da multa imposta pelo PROCON/MT no bojo do processo 

administrativo nº FA 0112-003.068-6; e para determinar que o requerido 

se abstenha de inscrever o débito objeto da presente demanda na dívida 

ativa e de promover o ajuizamento de ação executiva do crédito. 

Outrossim, caso já tenha sido ajuizada a execução fiscal, determino a 

suspensão da mesma até o julgamento final da presente ação, com a 

consequente suspensão da inscrição feita na Dívida Ativa. Condiciono o 

cumprimento da tutela provisória ao depósito judicial do valor concernente 

à penalidade imposta no processo administrativo, haja vista a suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário estar condicionada ao depósito do seu 

montante integral, consoante disposição legal prevista no art. 151, inciso II, 

do CTN e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, verifico 

que houve o respectivo depósito cf. se vê junto ao Id n. 12375130. Cite-se 

o requerido para responder no prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, MT, 09 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIANE DE OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000597-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GEICIANE DE OLIVEIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 
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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. 

12126693 e 12126704 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003192-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003192-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: KARLA TICIANEL 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, II do NCPC. I – Mérito Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente citada e intimada (ID n.º 11574193) a comparecer à 

sessão designada, porém, não compareceu ao ato designado. Nesta 

hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim 

dispõe: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. No mérito, afirma a autora ter realizado 

contrato de telefonia pós-pago com a empresa Vivo, aqui ré, para uso do 

terminal móvel registrado sob n.º (66) 99986-0508. Aduziu estar 

adimplente em relação às faturas, entretanto teve seu nome incluído no 

órgão de proteção do crédito em 15.10.2017 no valor de R$ 221,97 

(duzentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), tendo como data 

de vencimento do débito 10.07.2016. Pelos documentos anexados à inicial 

conclui-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus processual, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I do NCPC. No ID n.º 10809187 

consta: extrato que demonstra quitação de um débito no valor de 187,85 

(cento e oitenta e sete reais e quinze centavos), com data de 25.07.2016; 

faturas com vencimento em 10.08.2016 no valor de R$ 146,67 (cento e 

quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e outra com 

vencimento em 10.09.2016 no valor de R$ 150,51 (cento e cinquenta reais 

e cinquenta e um centavos). Logo no ID n.º 10809215, a autora demonstra 

pagamento dos débitos com vencimentos em 10.08.2016 e 10.09.2016. 

Deste modo, a autora não anexou a fatura com vencimento em 10.07.2016 

a fim de demonstrar que houve o devido pagamento, pois a inscrição 

trouxe o montante de R$ 221,97 (duzentos e vinte e um reais e noventa e 

sete centavos), já o extrato da conta corrente (ID n.º 10809187) 

demonstra quitação de um débito no valor de 187,85 (cento e oitenta e 

sete reais e quinze centavos). Nesse sentido resta claro que a 

negativação ocorreu no exercício regular do direito do requerido, pois se 

não houve comprovação do pagamento, consequentemente, não há que 

se falar em cobrança indevida. Nesse sentido: NEGATIVAÇÃO DEVIDA. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter 

absoluto, cabendo à parte requerente o ônus da prova que pode 

facilmente produzir. In casu, a requerente não apresentou provas de que 

o pagamento da primeira parcela do acordo conduziria à baixa da 

negativação, tampouco comprovou a alegada dificuldade na emissão dos 

boletos das demais parcelas. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. VOTO Egrégia 

Turma: A douta magistrada a quo analisou com percuciência as alegações 

das partes e as provas carreadas aos autos aplicando o direito com 

justeza. Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 

Para melhor compreensão, transcrevo excertos da sentença: Afirma a 

parte reclamante que possuía uma dívida com a reclamada e efetuou o 

pagamento da primeira parcela do acordo, no entanto seu nome 

permaneceu negativado, motivo pelo qual deve ser indenizada pelos 

supostos danos morais sofridos. Pois bem. Adianto que não há como 

acolher o pedido inicial a título de danos morais, senão vejamos. Não há 

nos autos e no termo de acordo a informação de que o devedor pagando 

a primeira parcela do acordo, seu nome seria excluído dos órgãos de 

proteção ao crédito. Ainda, alega a parte reclamante que tentou de todas 

as formas retirar os boletos das outras parcelas para pagamento, porém 

não obteve êxito. No entanto, sequer anexa um comprovante de protocolo 

ou outro meio de prova a fim de corroborar com a assertiva de que a 

reclamada não expediu as demais parcelas para pagamento. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em 

que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção 

dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. (Negritei) A 

inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 333, I do Código de Processo Civil. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes, portanto, não 

comporta reformas a sentença objurgada. Ante o exposto, nego 

provimento ao recurso. Arcará o recorrente com as custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por força do art. 12 da Lei 1.060/50. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 690244720148110001/2015, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015) 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. Destarte, conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Deste modo, o atual Código de Processo Civil 

estabelece que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. Por fim, no que se refere ao 

pedido de condenação da parte autora no pagamento de multa por 

litigância de má-fé, tenho que não merece acolhida, porquanto não restou 

demonstrada cabalmente a ocorrência de alguma das hipóteses previstas 

nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 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. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. 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, 26 de 

fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002430-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FLORIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002430-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CICERO FLORIANO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar estar o processo maduro e bem 

instruído a permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

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

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CICERO FLORIANO DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, onde o 

reclamante alega, em síntese, que firmou com a empresa reclamada um 

contrato de financiamento de veículo automotor parcelado em 36 (trinta e 

seis) meses, sustentando que efetuou o pagamento de todas as parcelas 

e cumprindo assim com a quitação total do financiamento. Aduz que 

posteriormente, ao dar entrada junto ao DETRAN para processo de 

desalienação e financiamento do veículo, constatou que havia um registro 

de baixa informado pelo banco requerido, entretanto, havia um novo 

registro de alienação fiduciária, asseverando que em decorrência disso 

não conseguiu regularizar o licenciamento anual para transitar com o 

veículo, motivo pela qual busca pela tutela jurisdicional a fim de obrigar o 

banco reclamado a efetuar o cancelamento do contratação de alienação 

fiduciária, bem como indenização por danos morais em decorrência 

desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando 

genericamente os pedidos da inicial do reclamante e aduzindo que o caso 

em exame não comporta indenização por danos morais, uma vez que 

trata-se de mero dissabor, pugnando 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 inexistência de débitos – 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 o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com a apresentação de diversos 

comprovante de pagamento das parcelas, bem como declaração de 

liquidação de contrato de veículo emitidos pela própria empresa 

demandada. De outra banda, verifico que a Reclamada não trouxe aos 

autos elementos modificadores dos direitos da parte autora, quais sejam, 

documentos comprovando a regularidade da inserção das informações a 

respeito de novo contrato de alienação fiduciária junto ao DETRAN-MT, 

ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Outrossim, importante dar relevo para o fato que a 

pretensão do autor seria facilmente posto em terra com apresentação de 

novo contrato de financiamento comprovando a origem dos débitos, como 

cópias dos contratos originais constando assinatura do autor, o que não 

logrou êxito em comprovar. Assim, diante da análise minuciosa da 

documentação que acompanha os autos, tenho que o direito milita a favor 

do reclamante. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

título de danos morais, entendo que a conduta da empresa reclamada 

causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que não adotou as cautelas 

necessárias procedendo com a inclusão de novo gravame no documento 

do veículo perante o DETRAN-MT e impedindo assim o autor de efetuar a 

regularização de seu veículo. Em situação semelhante, a jurisprudência de 

Nossa Egrégia Turma Recursal firmou o seguinte entendimento: “RECURSO 

INOMINADO - INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO 

JUDICIAL - DÍVIDA QUITADA POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO - 

PROCESSO EXTINTO - BAIXA DA RESTRIÇAO NÃO EFETUADA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA 

RECURSO IMPROVIDO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO 

SEGUNDO RECORRENTE - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. A 

responsabilidade pela prestação de serviços é objetiva e independe da 

existência de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Restando 

caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo 

consumidor, decorrente da manutenção da restrição judicial indevida, fica 

a instituição bancária obrigada a reparar o dano. Mantém-se o valor da 

indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. A empresa de cobrança que não foi 

parte na ação onde foi promovida a restrição judicial, não deve ser 

condenada solidariamente a pagar dano moral não ter praticado ato ilícito. 

(RI 4344/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012)” Impera 

constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a situação econômica da ofensora e do 

ofendida, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa do autor. 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, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) CONDENAR a empresa reclamada a proceder com o 

CANCELAMENTO DEFINITIVO do contrato de alienação fiduciária informada 

no gravame do veículo automotor VW GOL POWER 1.6, placas NJM-4530, 

chassi 9BWCB05W88T120083, ano 2007/2008, com a expedição de ofício 

para o órgão de trânsito responsável (DETRAN-MT) solicitando sua 

imediata exclusão, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de incorrer no cometimento do 

crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa reclamada BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

reclamante CICERO FLORIANO DA SILVA, valor com a incidência de juros 

de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção monetária 
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pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do 

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, 26 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: 1001202-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (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: 

1001202-98.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ LINO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração com o intuito de discutir os termos da sentença, 

principalmente, no que se refere a obrigação de fazer referente ao 

cumprimento da oferta. 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, uma vez que a sentença 

se manifestou claramente sobre o tema: “No tocante a obrigação de fazer 

da empresa reclamada em cumprir com a oferta relatada pelo autor, 

entendo que merece prosperar, pois verifico que o autor optou por aderir 

ao plano justamente em virtude de ser mais vantajoso, ou seja, deverá a 

empresa reclamada proceder com as cobranças referentes o plano VIVO 

POS 2 GB, com 2 GB de Internet, ligações DDD vivo e vivo local ilimitadas, 

roaming nacional e SMS ilimitados, e fixo local e DDD, franquia de 75 min, 

pelo preço de R$ 51,18”. 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 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 10932 

353, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Em razão do caráter 

protelatório dos embargos, pois é cristalino esse intuito da peça interposta, 

já que a discussão do mérito é oponível por meio de recurso inominado, 

não através de embargos de declaração, condeno a parte requerida, aqui 

embargante, no pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 1.026 § 2.º 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, 26 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000693-07.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EDSON FRANCISCO DA SILVA 

EXECUTADO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Vistos. A parte autora se manifestou indicando o valor atualizado da 

condenação, bem como informando a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 11855680 e a parte ré informou que 

efetuou o pagamento integral (petição num. 12093229). Assim, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

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

sucumbente para pagamento, em 05 (cinco) dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Após, se nada for requerido pelo credor no prazo de 

cinco dias, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 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: 1001716-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001716-51.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação designada, consoante termo juntado na movimentação ID n.º 

9431686. Ademais, a causídica do autor no ID n.º 9504839 manifestou-se 

aduzindo ter ocorrido engano no escalonamento de plantão do autor, 

tendo em vista que é soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Alta 

Floresta (MT). Entretanto, não houve juntada por parte do autor de 

qualquer documento comprobatório dos fatos alegados na manifestação, 

os quais poderiam ser demonstrados por declaração do Comandante do 

Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta (MT). Deste modo, não acolho 

a justificativa anexada pelo autor no ID n.º 9504839. Dispõe o artigo 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.” Registre-se que ao autor faltoso é imposto o 

dever de pagar as custas do processo, nos termos da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e art. 949, inciso II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 
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processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

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

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

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

Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002863-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002863-15.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JULLY FRANCIELE RUELIS 

EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Verifica-se que a parte autora não atendeu ao despacho de ID 

n.º 10464311, deixando de anexar documento indispensável ao 

ajuizamento da demanda. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com base no art. 320 e art. 485, I, 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000716-16.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOCHIO & MANOCHIO LTDA 

- ME EXECUTADO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP 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, 21 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003031-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003031-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL 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 – Preliminares a) Ilegitimidade passiva Tratando-se de 

relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e 

serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de 

consumo à luz do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 

25, § 1.º do CDC, devendo os dois fornecedores responder pelos 

prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos 

da atividade. II – Mérito No mérito afirma a parte autora ter adquirido uma 

geladeira da Marca ELETROLUX, modelo 800 (553L) DF80 BP/FF 110V 

BRANCA, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), tendo 

realizado pagamento à vista, conforme descrito na Nota Fiscal n°. 236956, 

com garantia de um ano. Aduz que o produto apresentou defeito pouco 

tempo depois da aquisição, antes mesmo de completar um ano, uma vez 

que não mais refrigerava ou congelava. O requerente afirma que se 

deslocou até a loja e solicitou a troca imediata em razão da essencialidade 

do produto, mas não obteve êxito. Foi deferida a tutela provisória (ID n.º 

10662100): “Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e 

do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA para determinar que as requeridas realizem a troca do 

eletrodoméstico, qual seja, uma geladeira marca Electrolux 800 (553 L) 

DF80 BP/FF #A 1 110V, cor branca, OU restituam o valor da referida 

geladeira ao autor, corrigido e atualizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)”. 

Entretanto, o autor manifestou-se pelo descumprimento da ordem, uma vez 

que o produto entregue não é o mesmo modelo constante da Nota Fiscal 

n°. 236956, pois o modelo era o 800 (553L) DF80 BP/FF #A 1 110V 

BRANCA, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Contudo, a 

geladeira entregue foi a do modelo DF82, REFGI ELUX 127 BR, no valor de 

R$ 1.727,92 (mil setecentos e vinte sete reais e noventa e dois centavos). 

A fabricante aduziu que as alegações iniciais são inverídicas e que 

sempre se prontificou a solucionar os problemas. Já a ré varejista alegou 

não ser responsável pela qualidade do produto, limitando-se a realizar a 

venda ao adquirente, descabendo, assim, a culpabilidade por eventuais 

danos de fabricação do produto. Em atenção ao ônus de impugnação 

específica dos fatos, aplica-se ao presente a confissão ficta e 

presumem-se verdadeiros os fatos arguidos na inicial pela parte autora, 

em razão da ausência de impugnação específica pelas rés, nos termos do 

vigente Código de Processo Civil: Art. 341. Incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I 

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

estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância 

do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 

conjunto. In casu, 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 consumidor e fornecedor - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC. Assinale-se, que, objetivando 

essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Cuidando-se de relação de consumo, 

a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou 

material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, 

do referido Código. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus 
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processual no momento em que anexou aos autos a comprovante da 

compra do produto ID n.º 10597069, bem como reclamação prévia na 

tentativa de solucionar o impasse, ID n.º 10580128, de acordo com art. 

373, inciso I do NCPC. Ademais, a geladeira adquirida pela parte autora 

irrefragavelmente não possuía a qualidade que dele se esperava, nada 

obstante o dever jurídico do fornecedor de vender produtos com padrões 

de durabilidade, excelência e segurança, na exata dicção do art. 4.º III do 

CDC. O produto em questão ocupa a qualidade de produto essencial na 

vida moderna, fato que importaria o direito subjetivo da parte autora de 

exigir já no primeiro defeito verificado a troca imediata do produto ou 

adoção das alternativas previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC, e o direito 

da autora é contemplado no § 3.º do artigo supracitado. Assim, relutância 

do fornecedor em proceder à substituição, conquanto direito subjetivo 

inarredável da consumidora, consoante previsão do art. 18 do estatuto 

Consumerista. Asseguram os direitos fundamentais do consumidor 

insculpidos no art. 6º, IV, VI e VIII do mesmo diploma legal. Deste modo, o 

dano moral restou devidamente configurado pela resistência da requerida 

em atender prontamente a pretensão do consumidor com a vistoria para 

solução dos vícios ou troca do produto essencial, retardando indevida e 

injustificadamente o dever jurídico definido no CDC. Situação desenhada 

no instrumento da demanda que encerra tribulação espiritual, já que ficou 

desprovida a consumidora de bem imprescindível à rotina do lar (preparo 

de alimentos). Em matéria de defeito no produto, tratando-se de relação 

norteada pelo CDC, as várias idas do consumidor a loja delineiam o 

descaso do fornecedor diante de imposição legal, o dever objetivo de 

reparar decorre do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, vendo-se 

o consumidor obrigado a implorar pela resolução do problema, ou 

socorrer-se do Judiciário para ver satisfeito o seu direito. Referida 

conduta de desídia, que faz presumir o abalo anímico, é suficiente a 

configurar o dano moral e impor a consequente obrigação de indenizar. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE APARELHO 

CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. NOTA 

FISCAL DO PRODUTO EM NOME DA COMPANHEIRA DO REQUERENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando comprovado nos autos que 

o aparelho celular objeto da ação foi adquirido pela companheira do 

recorrente, não há se falar em improcedência da ação em razão da nota 

fiscal do produto estar em nome de terceiro. Havendo a compra de 

produto que apresentou vício, cujo reparo não é realizado no trintídio legal, 

surge o direito à parte de ver restituído o valor por ele despendido. 

Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte recorrente foi presenteada com 

aparelho celular adquirido das empresas recorridas, o qual apresentou 

vício que impossibilitou sua utilização. Tentativa de solução do impasse via 

extrajudicial, conforme ordem de serviço juntada com a inicial. Para a 

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

conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

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

ocorrência do evento. Sentença reformada. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 720614820158110001/2016, Relator Nelson Dorigatti, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016). 

INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FOGÃO. PRODUTO 

ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE USO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO 

ART. 18, § 1º DO CDC. DANO MORAL INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005618822, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 10/09/2015). Consumidor que goza da 

garantia de ter produtos com padrões adequados de qualidade, 

segurança, durabilidade e desempenho, na exata dicção do art. 4º, II, “d” 

do Código Consumerista. Assim, não tendo a ré comprovado que o defeito 

decorreu de mau uso, conclui-se que a parte autora faz jus à troca do 

aparelho adquirido por outro idêntico ou similar, com as mesmas 

especificações ou restituição do valor pago, ficando a seu critério a 

escolha. No tocante aos danos morais, deve-se observar que os fatos 

narrados na inicial, por si só, geraram constrangimentos à parte autora, de 

forma a caracterizar o referido dano imaterial, que no caso é in re ipsa, 

uma vez que se encontra ínsito na própria conduta perpetrada pela parte 

ré, violando-se inclusive a boa-fé, consubstanciada no art. 4º, III, do CDC. 

Ressaltasse o varejista é igualmente responsável pelo vício do produto e a 

fabricante também culpada pela falha na prestação dos serviços da loja e 

vice-versa, nos termo do art. 18, caput do Código de Defesa do 

Consumidor. 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. Ademais, tendo em vista que a relação jurídica 

consubstanciada entre as partes é tipicamente de consumo, considera-se 

que, constatado o defeito no produto e não resolvido o problema, 

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

impõe o dever de indenizar. Fixo a indenização no valor razoável de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em razão da essencialidade da geladeira para os 

consumidores, que atinge os efeitos pedagógicos nas rés sem causar 

enriquecimento ilícito da parte autora. III - Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do vigente CPC, para condenar as rés 

solidariamente a: a) pagar à parte autora a importância de R$ 5.000,00 

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

(INPC) a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da última citação; b) pagar ao reclamante a importância de R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, corrigidos 

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

mora de 1% ao mês, a partir da última citação. Determino, ainda, que 

qualquer uma das requeridas, a qual se achar no direito, recolha na casa 

do autor o produto entregue (geladeira modelo DF82, REFGI ELUX 127 BR, 

no valor de R$ 1.727,92 (mil setecentos e vinte sete reais e noventa e dois 

centavos)), tendo em vista o descumprimento da tutela provisória. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

Considerando a ausência de intimação da parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida (relacionada nos ID's n.º 6876750 e 6877070), 

procedo sua INTIMAÇÃO, na pessoa de seu patrono habilitado, para que o 

faça, em 15 (quinze) dias, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010834-63.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-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: 

8010834-63.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CREUSA FERNANDES 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração, em razão suposta omissão 

quanto ao pedido contraposto formulado em contestação (ID n.º 1824720). 

É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que 

os embargos de declaração interpostos merecem ser conhecidos em 

razão da omissão no julgado. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 

preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos 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 existe omissão quanto a 

avaliação do conjunto probatório, uma vez que houvera pedido 

contraposto formulado em contestação pela reclamada. Sobre a 

modificação de julgado por meio de Embargos de Declaração o STF 

posicionou-se no seguinte sentido: "embora os Embargos Declaratórios 

não se destinem normalmente a modificar o julgado, constituem um recurso 

que visa a corrigir obscuridade, omissão ou contradição anterior. A 

correção há de ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para 

preencher uma lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou 

contraditório. No caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração 

do dispositivo, a fim de que este se conforme com a fundamentação. 

Temos admitido que os Embargos Declaratórios, embora, em princípio, não 

tenham efeito modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou 

em circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado 

anteriormente proclamado". (STF. REXT n.º 59040) O Superior Tribunal de 

Justiça, na mesma linha de julgamento, já decidiu: RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR A PENA DE NÃO 

CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As partes do processo 

não podem ser prejudicadas por erro de processamento de Secretaria do 

Tribunal. No presente caso, a petição inicial original do recurso ordinário 

em Mandado de Segurança permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a 

quo, restando caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida 

dos autos a este e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao 

relator originário do processo, razão pela qual concedo o efeito 

modificativo aos embargos de declaração, para anular a pena de não 

conhecimento aplicada pela 6ª Turma ao recurso em razão da 

circunstância de que no momento do julgamento somente a petição via 

fac-simile estava juntada aos autos. 2. Embargos de Declaração acolhidos 

com efeito modificativo, para anular a pena de não conhecimento ao 

recurso ordinário e incluí-lo em pauta para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos de declaração para o fim de examinar 

o recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Maria Thereza de Assis 

Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, 

os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. Presidiu o julgamento a Sra. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 17 de abril de 2008. (Data 

do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora EDcl no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 22.597 - MG (2006/0194632-1) RELATORA : MINISTRA 

JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) 

EMBARGANTE : ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR 

GARCIA MACEDO E OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no id n.º 9736917, para modificar o julgado em decorrência da omissão e 

altero o dispositivo da sentença: “Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, e, via de consequência, declaro extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. 

OPINO ainda, nos termos do artigo 485 do NCPC c/c art.38 §único da lei 

9.099/95, pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito com relação ao 

pedido contraposto pugnado pela reclamada a sua peça de contestação. “ 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. ” Publique-se. Intimem-se. 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, 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: 1000763-24.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUCAS CAMPOS RIPOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ANTONIO CAVALCANTI (REQUERIDO)

OBJETIVO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

MARCIO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PRIMO ZAGO JUNIOR OAB - GO17004 (ADVOGADO)

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000763-24.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE LUCAS CAMPOS 

RIPOL REQUERIDO: OBJETIVO TRANSPORTES EIRELI - ME, MARCIO 

PRADO, WAGNER ANTONIO CAVALCANTI Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão no ID n.º 11849503 

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: 1000045-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CARMO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEONE ALMEIDA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000045-27.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA CARMO RAMOS 

EXECUTADO: GERSON LEONE ALMEIDA SOARES Vistos, etc. Trata-se os 

presentes autos de AÇÃO DE COBRANÇA propostas por FRANCISCA 

CARMO RAMOS em face de GERSON LEONE ALMEIDA SOARES. Instado 

a pagar, o requerido alegou estar sofrendo dificuldades de ordem 

financeira, bem como impugnou os valores referentes aos cálculos de 

atualização de dívida, pugnando pelo parcelamento do débito e fixação 

dos juros a partir da citação válida. Ocorre que nenhum momento o 

requerido apresentou os cálculos que entende ser devido, pois a simples 

menção de que os cálculos impugnados estão incorretos, sem ao menos 

trazer memorial de cálculo que entende devido são insuficientes a fim de 

modificar os direitos da parte autora. Tal ônus lhe pertence, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Nesse sentido: “TJ-MG - Agravo de 

Instrumento Cv AI 10024076910363006 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

06/09/2013 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DO VALOR 

SUPOSTAMENTE CORRETO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS - 

IMPOSSIBILIDADE. Ao impugnar os cálculos apresentados pela exequente, 

cabe ao executado apresentar a planilha detalhada do débito que entende 

devido. Não tendo o agravante apontado o valor que entende correto, 

como exige o § 2º, do art. 475-L do CPC , a rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença é medida que se impõe.” No que diz respeito ao 

pedido de determinação para que a Requerente proceda ao parcelamento 

da dívida, esta não poder ocorrer, haja vista que seria uma indevida 

intromissão do Poder Judiciário; essa constatação, entretanto, não inibe a 
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declaração de rescisão contratual, já que clara e evidente se apresenta a 

inadimplência contratual, por parte do Requerido. Na verdade, rescindida a 

avença entre as partes, estas poderão tentar, administrativamente, 

resolver o problema pendente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DOS 

PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para CONDENAR o requerido GERSON LEONE ALMEIDA SOARES 

ao pagamento da quantia de R$ 3.281,49 (três mil, duzentos e oitenta e um 

reais e quarenta e nove centavos) a requerente FRANCISCA CARMO 

RAMOS, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento 

da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 do CC). 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, 09 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, 

09 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: 1001011-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001011-19.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO FREITAS PACHECO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento 

que comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante 

do referido comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 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: 1001961-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JOAO RAFAEL LOPEZ ALVES OAB - RS0056563A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001961-62.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLEONICE SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita 

apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não 

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

com qualquer benesse processual. Nesse sentido segue a recente 

jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” Ademais, o Enunciado nº 114 

do Fonaje dispõe que "A gratuidade da justiça não abrange o valor devido 

em condenação por litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida 

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

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-44.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILDO BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(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: 

8010068-44.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE NILDO BARBOSA DA 

SILVA EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

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

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

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

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

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 
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(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, 9 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000637-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000637-71.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANTONIO MANOEL DA SILVA Vistos. INTIME-SE a parte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

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

necessário. Alta Floresta/MT, 6 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: 1002843-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GUEDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002843-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: TATIANE GUEDES RIBEIRO 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 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 afirma a autora que um 

fotógrafo compareceu no seu bairro com a proposta de fotografar os 

filhos da autora na escola. Por seguinte, a requerente autorizou as fotos 

dos seus 2 (dois) filhos, Maicon e Theo, afirmando que seria entregue 

gratuitamente no prazo de 90 (noventa) dias. Ocorre que na data do dia 

29/10/2014, os representante da empresa compareceram à residência da 

reclamante para entregar as fotos/brindes (10x15), bem como ofertaram 

um kit completo que continha 02 (duas) fotos 15x21 e 01 (uma) foto 

30x45, no valor de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais). Sustenta 

a autora que informou à requerida que não poderia adquirir os produtos e, 

assim, a ré negou a entrega gratuita dos brindes. A tutela provisória foi 

indeferida. Por outro lado, a ré alega que em 30/08/2014 a própria autora 

(ficha n.º 1093), autorizou a colheita da imagem de seu s filhos Maicon (05 

anos) e Theo (02 anos) em uma sessão de fotos gratuita promovida pela 

Ré em sua cidade, momento em que recebeu como brinde canecas com as 

fotos das crianças. Em seguida foi cientificada de que receberia uma visita 

em sua residência de um representante da ré para ofertar sem 

compromisso um kit de fotos relativo à participação do evento. Após 

análise do pactuado pela autora, conclui-se tratar de um contrato de 

adesão, no qual ela assinou e concordou com os seus termos, ID n.º 

11370024 e 11370026. Deste modo, a parte ré desincumbiu-se do seu 

ônus processual, art. 373, inciso II do NCPC. Não há como acolher a 

pretensão da requerente, uma vez que nenhum serviço é prestado de 

forma gratuita, além disso, os contratos são bem claros quanto aos 

valores da proposta, de sorte que poderia a autora aderir ou não. Os dois 

contratos estão devidamente assinados (ID n.º 11370024 e 11370026), de 

modo que se presume que a autora leu e aceitou o convencionado. 

Ressalta-se que a formação do contrato de adesão se efetiva pela 

manifestação de vontade do consumidor em aderir ao contrato, e sua 

adesão é que concretiza a formação do vínculo contratual. O que se pode 

concluir é que o que diferencia os contratos de adesão dos outros 

contratos, é que estes oferecem uma única oferta aos contratantes e não 

se permite que se alterem essas condições por meio da intervenção do 

aderente. Cabendo ao consumidor aceitar ou não, simplesmente. Deste 

modo, verifica-se que a autora aceitou as condições do contrato de 

adesão e também se presume que a autora leu integralmente o contrato, 

bem tinha conhecimento das condições ofertadas pela empresa de 

fotografia. A relação contratual está submetida, entre outros, ao princípio 

da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. Ademais 

não houve demonstração de abusividade da cláusula ou ausência de 

prévia previsão contratual. A autonomia da vontade se apresenta sob 

duas formas distintas, na lição dos dogmatistas modernos, podendo 

revestir o aspecto de liberdade de contratar e da liberdade contratual. 

Liberdade de contratar é a faculdade de realizar ou não determinado 

contrato, enquanto a liberdade contratual é a possibilidade de estabelecer 

o conteúdo do contrato. 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 

ordinário, modificações sem o consentimento da parte contrária). Logo, as 

obrigações assumidas contratualmente pelas partes devem ser 

cumpridas, conforme pactuado. Por sua vez, precede o pedido 

contraposto nesse sentido de condenar a autora no cumprimento integral 

do contrato. Por fim, diante da inexistência de ato ilícito da parte requerida, 

não há como acolher a pretensão no que se refere a indenização por 

danos morais e materiais. Sequer há provas de qualquer ato ilícito 

praticado pelo requerido, os quais cumpriram devidamente com a 

obrigação pactuada. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Por 

último, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido CONTRAPOSTO com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, para CONDENAR a 

parte autora no pagamento de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da 

ação e com juros de mora de 1% a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

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

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

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

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

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

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002004-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR CELSO KUNTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002004-96.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELOIR CELSO KUNTZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O 

Reclamante propôs a presente ação objetivando ser ressarcido por danos 

morais que entende ter sofrido em razão de busca e apreensão de veículo 

de forma indevida por ordem da empresa reclamada, aduzindo que 

efetuou os pagamentos das parcelas em atraso e mesmo assim a 

reclamada não procedeu com a anotação no processo de busca e 

apreensão. No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de danos 

morais, visto que os procedimentos de busca e apreensão são totalmente 

devidos, pois houve inadimplência de diversas parcelas que culminaram 

para a realização do procedimento judicial, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. Pois bem. O pedido do Reclamante é 

parcialmente procedente, senão vejamos. Verifico que quando do 

pagamento das parcelas em atraso, a Reclamada não incluiu referida 

anotação no respectivo processo de busca e apreensão que culminou na 

constrição do veículo ora em comento. Cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a legalidade da manutenção do pedido de busca e 

apreensão no bem em comento, como anotação de registro nos autos de 

busca e apreensão após o pagamento das parcelas em atraso efetuadas 

pelo autor, entretanto, assim não o fez. Tal ônus lhe pertence, nos termos 

do art. 373, II do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. A Reclamada apenas comprovou a existência 

do inadimplemento do autor e a legalidade da ação de busca e apreensão, 

mas somente por tal fato não é possível desincumbir-se de sua obrigação 

em efetuar tal anotação no respectivo processo de busca e apreensão 

após os pagamentos das parcelas em atraso. Seria demasiado ônus ao 

reclamante, ante a presunção dos pagamentos efetuados, impor a ele a 

obrigação de efetuar respectiva anotação nos autos. Quem deve provar 

isso é a reclamada, da forma mais profícua: ou pela juntada da respectiva 

anotação no processo de busca e apreensão já comentada. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o prestador de serviços por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada agiu com negligencia em não 

efetuar anotação de baixa no pedido de busca e apreensão no veículo do 

Reclamante, mesmo após efetuar o pagamento de todas as parcelas em 

atraso, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou seguinte 

entendimento: “CONSUMIDOR - ALIENAÇÃO FIDUCIARIA - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - AJUIZAMENTO - INADIMPLÊNCIA SUPERADA - 

DANO MORAL -QUANTUM DEBEATUR - ADEQUAÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. I - Por ofender a honra subjetiva (juízo de si mesmo) e 

objetiva (juízo de terceiros sobre si) do consumidor, atingindo-lhe a 

incolumidade físico-psíquica, e assim se constituindo em defeito do 

serviço, causa dano moral o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão 

do bem financiado, quando já superada a inadimplência que lhe justificava. 

II - Em se tratando de dano moral, o valor da indenização há de levar em 

conta, não só a extensão do dano mas também a capacidade econômica 

das partes. (RI 3225/2010, DRA. SERLY MARCONDES ALVES, 1ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 15/09/2010, Publicado no DJE 04/11/2010)” No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete 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 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. No que tange ao dano material, tenho que não 

merece acolhimento, pois o autor não logrou êxito em comprovar de forma 

minuciosa a quantia que eventualmente lhe diminuiu seu patrimônio, uma 

vez que a simples menção de prejuízos materiais em decorrências dos 

fatos narrados, desprovidos de elementos que evidenciassem de forma 

cabal o prejuízo efetivamente sofrido não tem o condão de amparar tal 

pretensão. 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 CONDENAR a empresa Reclamada BANCO 

BRADESCO S/A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ELOIR CELSO KUNTZ no valor de R$ 7.000,00 (sete 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, 12 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, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA COSTA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003083-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: WANDERSON DA COSTA 

CASTRO REQUERIDO: AVIANCA 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 – Mérito A parte 

autora adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/MT com destino a Ilhéus/BA 

onde havia comprado pacote em resort all inclusive para toda a família. 

Relata que sairia de Cuiabá no dia 11/09/2017 às 8h20min e ao realizar o 

check-in fora informado de que não poderiam embarcar em razão de 

haverem assentos inoperantes no voo, assim fora a sua família realocada 

para o voo do dia seguinte 12/09/2017. Narra ainda que a empresa aérea 

lhe oferecera hospedagem em hotel de baixa qualidade muito inferior ao 

que havia contratado e que, portanto, estaria perdendo a diária, bem como 

não arcou com os custos de alimentação e transporte que a família tivera. 

Por outro lado, a empresa aérea afirma que houvera um cancelamento por 

problemas técnicos e que arcara com todas as suas obrigações, 

realocando os passageiros no próximo voo disponível e oferendo 

hospedagem. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Diante princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) 

deveria a empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

cancelamento do voo. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A 

empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu deve legal, ou seja, 

comunicar com antecedência o cancelamento de voo, pois não se 

desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do 

NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 
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disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento de voo 

demonstra falha na prestação dos serviços contratados, pois a empresa 

aérea está incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar 

contratempos aos consumidores. 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. 

Defiro, ainda, a restituição do prejuízo obtido em razão do cancelamento, 

ou seja, R$ 680,17 (seiscentos e oitenta reais e dezessete centavos) com 

alimentação e deslocamento conforme comprovante de pagamento 

anexado no ID n.º 10679176. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

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 

parte autora, da quantia de R$ 680,17 (seiscentos e oitenta reais e 

dezessete 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 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 - 

cancelamento do voo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

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

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

necessárias, se nada for requerido em 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

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

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

Direito. 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, 26 de fevereiro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010010-75.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOUSA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR XAVIER DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010010-75.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: EDIVALDO SOUSA BRITO 

EXECUTADO: GILMAR XAVIER DE SOUZA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável 

do conflito está em consonância com a legislação pertinente. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, nos termos 

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

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

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

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

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

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

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

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

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010509-88.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. B. PULIDO - ME EXECUTADO: 

ADRIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA Vistos. Intime-se a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cálculo atualizado do 

débito. Após, voltem-me conclusos para as deliberações pertinentes. 

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

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE LINS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003229-54.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELLE LINS INACIO 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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 

realizado parcelamento de seus débitos junto à instituição reclamada, 

sendo então gerado um boleto no valor de R$ 799,99 (setecentos e 

noventa e nove reais e noventa e nove centavos) que fora pago em 

16/10/2017 (ID n.º 10858545). Afirma, ainda, que mesmo tendo realizado a 

negociação e o pagamento do boleto seu nome fora negativado por dívida 

no valor de R$ 323,74 (trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro 

centavos) por parcela integrante do acordo. A reclamada apresentou 

defesa alegando culpa exclusiva da autora e ausência de nexo causal em 

relação ao pedido de danos. 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 já quitada. 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 objetos da presente demanda; b) CONDENAR a ré a pagar à 
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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, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010779-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN NUNES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010779-15.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GEAN NUNES DE ARAUJO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010933-04.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BORGES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTIANE IOCCA OAB - MT0016958A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M D L ROZZATTI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010933-04.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: WESLEY BORGES DIAS 

EXECUTADO: M D L ROZZATTI - ME Vistos. Contatou-se a inexistência de 

bens penhoráveis e ausência de manifestação da parte exequente quanto 

ao fato, mesmo tendo sido devidamente intimado, conforme certidão de ID 

n.º 12118467. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO, com base no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, pela ausência 

de bens penhoráveis. Autorizo a expedição de certidão (enunciados nº. 

75 e 76), caso seja requerida pela parte credora. Nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos. 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 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, 12 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA MARTARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS BARBOSA LEGASPE BELANI OAB - SP264638 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

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: 

8010156-48.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVIA CRISTINA MARTARELLI 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A., VIVO S.A. 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 em razão do 

valor da multa fixada a título de astreintes no equivalente à R$ 19.446,07 

(dezenove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sete centavos) pelo 

descumprimento de ordem judicial. Em seus argumentos o impugnante 

requer a redução do valor da astreintes dizendo que ela se tornou 

excessiva a ponto de penalizar em demasia o devedor e implicar 

enriquecimento indevido do credor. Por outro lado, o credor impugnado 

alega inexistir qualquer excesso e pautou pela manutenção do valor da 

multa. Verifico que os Embargos devem ser rejeitados liminarmente, em 

vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 53, da Lei N.º 9.099/95, ou 

seja, de que somente serão opostos os Embargos à Execução com a 

efetivação da penhora, ou seja, se seguro o juízo ressalvado casos de 

fatos supervenientes. Ainda, sobre o tema, o Enunciado N.º 117, do XXVI 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe que “é obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. 

Nesse sentido também: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. 

AUSÊNCIA DE PENHORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. 

ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. A penhora consiste em pressuposto 

processual específico para a oposição dos embargos, de modo que sua 

ausência autoriza a rejeição liminar do incidente, ficando ressalvada a 

possibilidade de o executado renovar a defesa, no caso de concretização 

do ato constritivo. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71002181493, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 18/11/2009.) Ante o exposto, 

REJEITO o incidente de impugnação à execução 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: 8011103-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI VOLF LIVI E CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/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)

Outros Interessados:

IVONE MARIA LEISING (TERCEIRO INTERESSADO)
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ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADILES AGOSTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011103-05.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SOELI VOLF LIVI E CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de embargos de declaração, em razão suposta 

omissão quanto à realização de Transação entre as partes ocorrida nos 

autos, bem como o já cumprimento da obrigação transacionada (ID n.º 

3305532). É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, 

constato que os embargos de declaração interpostos merecem ser 

conhecidos em razão da omissão no julgado. O artigo 48 e 49 da Lei nº 

9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos 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 

existe omissão quanto a avaliação do conjunto probatório, uma vez que 

ocorrera a transação entre as partes. Sobre a modificação de julgado por 

meio de Embargos de Declaração o STF posicionou-se no seguinte 

sentido: "embora os Embargos Declaratórios não se destinem normalmente 

a modificar o julgado, constituem um recurso que visa a corrigir 

obscuridade, omissão ou contradição anterior. A correção há de ser feita 

para tornar claro o que estava obscuro, para preencher uma lacuna do 

julgado, ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No caso, a 

decisão só ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a fim de 

que este se conforme com a fundamentação. Temos admitido que os 

Embargos Declaratórios, embora, em princípio, não tenham efeito 

modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou em 

circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado 

anteriormente proclamado". (STF. REXT n.º 59040) O Superior Tribunal de 

Justiça, na mesma linha de julgamento, já decidiu: RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR A PENA DE NÃO 

CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As partes do processo 

não podem ser prejudicadas por erro de processamento de Secretaria do 

Tribunal. No presente caso, a petição inicial original do recurso ordinário 

em Mandado de Segurança permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a 

quo, restando caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida 

dos autos a este e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao 

relator originário do processo, razão pela qual concedo o efeito 

modificativo aos embargos de declaração, para anular a pena de não 

conhecimento aplicada pela 6ª Turma ao recurso em razão da 

circunstância de que no momento do julgamento somente a petição via 

fac-simile estava juntada aos autos. 2. Embargos de Declaração acolhidos 

com efeito modificativo, para anular a pena de não conhecimento ao 

recurso ordinário e incluí-lo em pauta para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos de declaração para o fim de examinar 

o recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Maria Thereza de Assis 

Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, 

os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. Presidiu o julgamento a Sra. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 17 de abril de 2008. (Data 

do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora EDcl no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 22.597 - MG (2006/0194632-1) RELATORA : MINISTRA 

JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) 

EMBARGANTE : ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR 

GARCIA MACEDO E OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no id n.º 9737730, para modificar o julgado em decorrência da omissão e 

altero o dispositivo da sentença, homologando a transação ocorrida: “Ante 

o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, nos 

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

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de 

Processo Civil. “ Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. ” Publique-se. Intimem-se. 

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: 1002765-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA DA MODA LOJA DO 17.00 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002765-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SILVIA APARECIDA PEREIRA 

DA ROSA REQUERIDO: VIA DA MODA LOJA DO 17.00 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 

autora ter se sentido humilhada em razão de ter comparecido na loja 

requerida e separado para aquisição 20 (vinte) peças, mas foi impedida de 

adquirir sob o argumento da possibilidade de comprar somente 3 (três) 

peças. Ao fim pediu condenação da requerida no pagamento de 

indenização por danos morais. Por outro lado, a empresa ré alega que ao 

chegar ao caixa para efetuar o pagamento a requerente almejava pagar 

por suas compras com um cheque pré-datado. Sustenta que a forma de 

recebimento da requerida somente ocorre através de pagamento à vista, 

dinheiro em espécie, ou cartão de débito, formas estas que se encontram 

expostas em avisos nas paredes da loja. Não houve impugnação, ID n.º 

11378992. Analisando o fato exposto na inicial, cotidianamente, a 

probabilidade de um comerciante negar a venda a um cliente, de acordo 

com as formas de pagamento aceitáveis pelo varejista, é mínima. Deste 

modo, resta mais evidente a afirmação da parte requerida, ou seja, de que 

a compra foi negada em razão da forma de pagamento, agindo o 

comerciante no exercício regular de seu direito. Sobreleva anotar que a 

autora sequer impugnou os fatos alegados na contestação. Ademais, a 

parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual com base no 

art. 373, inciso I do NCPC. Já com relação a juntada de boletim de 

ocorrências, este não tem o condão de provar fato algum, pois trata-se de 

documento produzido unilateralmente. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – INOCORRÊNCIA DE ESBULHO 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO ADMITIDO COMO PROVA – ATO 

UNILATERAL – HONORÁRIOS – MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. A 

apelante não preenche os requisitos necessários para reintegrar na 

posse do imóvel, pois o referido bem foi ocupado por José Nazareno dos 

Campos Reis em período anterior àquele reconhecido como união estável 

das partes, portanto, a ocupação do imóvel pelo apelado foi precedente à 

convivência, o que descaracteriza a posse anterior da apelante. O boletim 

de ocorrência, isoladamente, não pode ser admitido como prova, vez que 

produzido unilateralmente. Para fixação da verba honorária, é necessário 

respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, 

tenho que os honorários devem ser mantidos em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) para cada um dos apelados. (TJMS. APL 

08002546120148120026 MS. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Divoncir 

Schreiner Maran. J. 1 de Dezembro de 2015. Publicação no DJE 
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03/12/2015). Impossível concluir pelas provas produzidas nos autos, que 

o requerido praticou ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar a 

parte autora. 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. Destarte, conclui-se 

quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de 

vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Igualmente, o 

atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência 

de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Dessa 

forma, a reclamante não se desincumbiu de seu encargo no transcorrer 

da lide, nos termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil. Por 

fim, é evidente que a autora não comprovou qualquer ato ilícito passível de 

condenação do requerido no pagamento de indenização por dano moral. 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. 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, 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: 1001819-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

JOSE CARLOS PEREIRA PINTO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP (REQUERIDO)

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001819-58.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA 

PINTO, JOSE CARLOS PEREIRA PINTO E CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP, BANCO SAFRA S A Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

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

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar Tenho que não 

merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam alegada 

pelo Corréu Banco Safra, pois vislumbro estarem preenchidas, à luz da 

teoria da asserção, as condições da ação: a pertinência subjetiva da ação 

está devidamente traçada, já que a parte autora é a titular do interesse 

afirmado na pretensão e a parte ré é titular do interesse que se opõe ou 

resiste à pretensão autoral; verifica-se a necessidade da prestação 

jurisdicional e a adequação do provimento pleiteado; o demandante não 

formula pedido vedado pelo ordenamento jurídico, ou seja, a providência 

pedida através da ação está, abstratamente, prevista no sistema jurídico. II 

– Mérito No mérito o autor afirma ter realizado uma renegociação para 

quitação do débito com a requerida Alto Giro Encarteladora, contudo após 

receber as cartas de anuência desta, não foi possível baixar o protesto 

em decorrência de endosso dos títulos ao Banco Safra. Assim, como o 

autor não conseguiu a concordância do banco para efetivar a exclusão da 

negativação, propôs a ação a fim de ver o débito declarado inexistente, 

bem como requer indenização por dano moral em virtude da manutenção 

indevida do protesto após o pagamento. Foi deferida a tutela provisória 

nos seguintes termos (ID n.º 9198914): “Ante o exposto, nos termos do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a 

suspensão do protesto dos títulos que representam a relação jurídica 

discutida na presente demanda, bem como para que a parte requerida 

proceda a retirada do nome da parte autora do registro de protesto do 

cartório, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 297, 

parágrafo único, do NCPC”. O Banco Safra recebeu o título por meio de 

endosso mandato, e neste endosso não há transferência de direitos ao 

mandatário, salvo o de receber e praticar outros atos em nome do 

mandante, não tendo o banco qualquer participação ou colaboração no 

negócio jurídico que originou a emissão da duplicata. No endosso-mandato 

não se exige do banco a prévia verificação da causa subjacente, 

portanto, por ter sido a duplicata protestada por indicação, somente a 

empresa endossante (Alto Giro Encarteladora) pode ser responsabilizada 

pela emissão e comprovação da relação comercial bem como por avisar à 

instituição financeira o cancelamento da transação que deu origem aos 

títulos. Em sua defesa, ID n.º 9659619, a corré Alto Giro, corrobora as 

afirmações do autor restando incontroversos os fatos, porquanto tão 

somente aduziu que tomou todas as providências necessárias para evitar 

ou minimizar os danos e prejuízos sofridos pela autora após a 

renegociação do débito, pois enviou as cartas de anuências para baixa 

dos protestos. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual 

nos termos do art. 373, I do vigente CPC. Nos autos discute-se a 

manutenção indevida do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito/protesto. Observa-se que parte reclamada não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da manutenção da inscrição do registro desabonar 

ao crédito, após o pagamento. Por outro lado, verifica-se que a 

controvérsia paira sobre a manutenção indevida do nome da parte autora 

nos cadastros de proteção ao crédito e essa situação ocorreu em virtude 

da falha na prestação de serviços da ré Alto Giro. Sobre o tema, 

manutenção indevida de cadastro restritivo ao crédito a Turma Recursal 

Única de Mato Grosso já decidiu que o dano moral nestes casos é 

presumível: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – QUITAÇÃO – PAGAMENTO NÃO 

PROCESSADO – MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MINORADO 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil da 

prestadora de serviço é objetiva, o que lhe impõe o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, incluído nesse contexto o dever de 

informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. 2. Se o 

consumidor quitou seu débito com a instituição financeira, configura-se 

seu dever de providenciar a baixa do gravame. Não procede o argumento 

de que não restaram comprovados os danos morais ao consumidor, os 

quais são presumíveis (AgRg no Ag 1278506/PE). [...] (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 476686420128110001/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2014, 

Publicado no DJE 08/10/2014). Assim a anotação e manutenção da 

inscrição do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, 

posterior a pagamento de débito é indevida. Friso não se exigir 

demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que a inscrição 

indevida nos cadastros de restrição ao crédito, configura-se como dano in 

re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as cortes do País, inclusive, 

do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO 

DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE 

PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. 

DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO 

PROVIDO. - Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data 

Decisão: 16.11.1999; Quarta Turma). Na espécie, o dano moral prescinde 

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

do nome 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. Fixo a indenização em R$ 7.000,00 

(sete mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar, 

confirmo a tutela provisória deferida no ID n.º 9198914 e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, 
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inciso I, do vigente CPC, para: a) CONDENAR a ré ALTO GIRO 

ENCARTELADORA LTDA. - EPP 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 (Súmula 362 do 

STJ); b) DECLARAR a inexistências dos débitos protestados nos valores 

de R$ 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos); R$ 320,17 (trezentos e 

vinte reais e dezessete centavos); R$ 320,17 (trezentos e vinte reais e 

dezessete centavos) e R$ 320,19 (trezentos e vinte reais e dezenove 

centavos), bem como o cancelamento definitivo dos protestos. Por último, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral em face do BANCO SAFRA, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e 

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

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

as formalidades legais arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

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

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

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIRO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PEIXE URBANO WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO OAB - SP15349 (ADVOGADO)

BRUNA DE PAIVA ARAUJO OAB - RJ0175284A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000681-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LAUDEMIRO COELHO 

REQUERIDO: PEIXE URBANO WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA, VISA DO 

BRASIL EMPREENDIMENTOS 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 NCPC. Afirma a parte 

reclamante que vem ocorrendo descontos em seu cartão de crédito por 

compras que afirma não ter realizado. A segunda reclamada arguiu em 

sede de contestação a incompetência absoluta, haja vista que a 

discussão da cobrança exige a necessidade de reconhecimento do 

litisconsórcio necessário na lide da Caixa Econômica federal e que por se 

tratar de empresa pública federal o foro competente será na Justiça 

Federal para a discussão dos valores cobrados em cartão sobre sua 

administração. Assim sendo, 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 pessoa, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, que: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” Com 

efeito, em se tratando de cartão emitido pela empresa pública Federal do 

Banco da Caixa Econômica Federal, sendo ainda que a discussão que 

objetiva a presente é referente a valores cobrados em faturas de tal 

cartão, forçoso reconhecer que a presente se trata de litisconsórcio 

necessário, ante o prescrito no art. 114 do Código de Processo Civil, 

assim escrito: “Art. 114. Há litisconsórcio necessário, quando, por 

disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir 

a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da 

sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.” 

De acordo com o inciso IV do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: “IV - quando sobrevier 

qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;” Já o art. 8º 

assim prevê: “Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.” A Turma 

Recursal em recente julgado, assim manifestou sobre o tema em debate: 

Nesse sentido, verbis: “RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA 

CONSTRUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PARTE 

RECORRIDA - INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO 

LITISONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO PARA INTEGRAR A LIDE. 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. Faz-se 

necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, 

quando integrante no polo passivo da demanda pessoa jurídica de direito 

público, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Após 

detido exame dos autos, entendo que, merece acolhimento tal prejudicial 

de mérito arguida pela parte recorrida, de necessidade de formação do 

litisconsórcio passivo necessário entre a referida empresa e a Caixa 

Econômica Federal, uma vez que, o conjunto probatório formado nos autos 

demonstra que o atraso na entrega do imóvel comercializado com a parte 

recorrente teve o beneplácito do Agente Financeiro. É que, segundo 

apurado ao longo da instrução processual, a Caixa Econômica Federal, no 

caso aqui registrado, não se limitou a atuar como agente financiador da 

construção, mas sim, detinha ativa participação na execução do projeto 

imobiliário, com a incumbência de fiscalizar o cronograma de execução da 

obra e avaliar acerca da possibilidade de prorrogação do prazo de sua 

conclusão, fator contratual este que levou à parte recorrida a demorar na 

entrega do imóvel negociado com a parte recorrente. Por isso, entendo 

que a figura processual do litisconsórcio passivo necessário está 

evidenciada, ante o prescrito no art. 47 do Código de Processo Civil, assim 

escrito: Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei 

ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo 

uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença 

dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. Em 

consequência, e considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na 

Justiça Federal, obrigo-me a reconhecer a incompetência jurisdicional do 

Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, 

impondo-se a sua extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do 

que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Anoto ainda, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser 

reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos 

moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.” (Turma Recursal Única 

– Estado de Mato Grosso. Recurso Cível Inominado de nº 

0018946-83.2013.811.0001. Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida. 

Julgamento em 22.07.2014).(Grifou-se e negritou-se) Em consequência, e 

considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na Justiça Federal, 

reconheço a incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para 

prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem 

resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da 

lei n.º 9.099/95. Portanto, sobressai a incompetência do Juizado Especial 

Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, 

ante a existência de litisconsórcio necessário entre a empresa reclamada 

e a Caixa Econômica Federal que tem foro na Justiça Federal. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

base no art. 51, IV, 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, 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: 1000119-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SOUZA PINTO - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000119-81.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEI DE SOUZA PINTO - 

EPP REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Considerando a informação de que 

as partes entabularam acordo extrajudicialmente (ID nº. 11227515), 

intime-se a parte autora para apresentar a referida minuta, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de regular prosseguimento do feito. Consoante o 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

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

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

Floresta/MT, 9 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010104-23.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ROSLER (EXEQUENTE)

MELISSA ROSLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENEU ALCEU ROSLER OAB - RS32801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010104-23.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: SANDRA MARIA ROSLER, 

MELISSA ROSLER EXECUTADO: INSTITUTO CIDADES - CENTRO 

INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E 

SOCIAL Vistos. Contatou-se a inexistência de bens penhoráveis e as 

exequentes não se manifestaram nos autos a fim de requer o que 

entendessem de direito (Id n.º 12355415) Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com base no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/95 (inexistência de bens penhoráveis). Autorizo a expedição de 

certidão (enunciados nº. 75 e 76), caso seja requerida pela credora. 

Tendo em vista o valor bloqueado judicialmente (Id n.º 1833685), assim 

como a ausência de manifestação da exequente, determino a expedição 

de alvará em favor do executado, devendo este ser intimado para 

fornecer os meios necessários. Nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos. 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 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, 9 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: 1003344-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIBRAN BORTOLETTO SPROGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003344-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GIBRAN BORTOLETTO 

SPROGER REQUERIDO: AVIANCA 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 - Prejudicial de 

mérito – Prescrição In casu, 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 consumidor e fornecedor - 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Aplica-se na presente hipótese a 

prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria”. Desde modo, não há que se falar em 

prescrição. II – Preliminar – ilegitimidade passiva - OCEANAIR LINHAS 

AÉREAS S/A. – AVIANCA. Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo a AVIANCA responder pelos prejuízos causados ao consumidor 

em decorrência da assunção de riscos da atividade. III – Mérito No mérito 

verifica-se ter a parte autora adquirido passagens aéreas contendo o 

trecho, ida e volta, de São Paulo a Cusco (Peru), cujo voo de volta estava 

marcado para 21 de outubro de 2015, às 16h45min. Ocorre que o voo foi 

cancelado, o que ocasionou transtornos ao autor o qual teve sua conexão 

cancelada, bem como necessitou adquirir outra passagem aérea quando 

chegou ao Brasil partindo de São Paulo à Goiânia no valor de R$ 630,00 

(seiscentos e trinta reais). Por outro lado, a empresa aérea TRANS 

AMERICAN AIRLINES – TACA PERU afirma que a requerida Avianca não 

tem autorização para voar no Peru, e que a responsabilidade da TRANS 

AMERICAN não pode ser transferida à ré Avianca. Ademais, a companhia 

peruana alegou que no dia do embarque para Lima, o aeroporto de Cuzco 

encontrava-se com problemas meteorológicos que ocasionou o seu 

fechamento e o cancelamento de alguns voos da empresa peruana, o que 

fez com que o autor perdesse sua conexão de Lima para Guarulhos. 

Ocasião em que a TRANS AMERICAN tratou de reacomoda-lo no primeiro 

voo subsequente para o destino final do autor, qual seja, a cidade de 

Guarulhos. Assim, aduziu a impossibilidade de cumprir o contrato no tempo 

programado, por motivo de força maior. Por seguinte, defiro a retificação 

no polo passivo para incluir da empresa TRANS AMERICAN, que assumiu 

a responsabilidade pela falha na prestação de serviços. Destacando-se 

que a empresa Avianca também é responsável pela falha devido a venda 

das passagens e por realização parte do trajeto. Os fatos restaram 

incontroversos com base no art. 374, inciso III do NCPC. Na espécie, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante princípio da inversão 

do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida 

comprovar ausência de responsabilidade no cancelamento do voo. No 

entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A empresa de transporte aéreo 

não cumpriu com seu deve legal, ou seja, comunicar com antecedência o 

cancelamento de voo, pois não se desincumbiu do seu ônus processual 

nos termos do art. 373, inciso I do NCPC. Ademais, o contrato firmado 

entre as partes é de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte 

dos passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de 

atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte terrestre as regras do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. O cancelamento de voo demonstra falha na prestação dos 

serviços contratados, pois a empresa aérea está incumbida de cumprir 

com o contratado a fim de não gerar contratempos aos consumidores. 

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 
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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 (viagem a passeio), 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$ 

8.000,00 (oito mil reais) em razão do atraso excessivo na chegada ao 

destino final, bem como por tratar-se de voo internacional. Defiro ainda a 

restituição do prejuízo obtido em razão do cancelamento, ou seja, um dia 

de diária no hotel, bem como valor desembolsado para aquisição de 

passagem aérea, uma vez que foram devidamente comprovados. IV – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e a prejudicial de mérito, 

assim como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos 

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

solidariamente CONDENAR as rés TRANS AMERICAN AIRLINES – TACA 

PERU e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. - AVIANCA: a) no pagamento, 

em favor do autor, da quantia de R$ 8.000,00 (oito 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; b) no 

pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 697,00 

(seiscentos e noventa e sete 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. 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, 9 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010387-46.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA DO NASCIMENTO PEDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

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: 

8010387-46.2014.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANDRA DO NASCIMENTO 

PEDRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Decido. Inicialmente 

assevera-se tratar de embargos à execução propostos tempestivamente 

conforme certidão de ID n.º 9185168. Trata-se de embargos ao 

cumprimento de sentença no qual alega o executado o excesso de 

execução do valor arbitrado a título de astreintes, uma vez que a decisão 

que determinou a baixa da restrição assim determinou: “Posto isso, defiro 

o pedido de liminar, para determinar a exclusão do nome da autora do 

banco de dados do CCF, referente à cartula identificado na inicial, no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa arbitrada em R$ 1.000,00”. 

Analisando detidamente os autos entende-se que assiste razão ao banco 

embargante, isto é, a multa não foi fixada diariamente, mas sim de forma 

única, R$ 1.000,00 (mil reais). Por outro lado, entendo que houve uma 

mera desatenção do embargado/credor ao requerer o pagamento de multa 

diária, não se configurando a hipótese de litigância de má-fé, não restando 

evidenciadas as hipóteses do art. 80 do NCPC. Por fim, ACOLHO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, com suporte no art. 52, inciso IX, alínea “b” da 

Lei 9.099/95 para reconhecer o excesso de execução, visto que a multa 

era única no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação 

do valor depositado judicialmente em favor do banco executado, aqui 

embargante, devendo este fornecer os meios necessários, em razão do 

valor depositado para garantia do juízo, ID n.º 5921511. 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 abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002969-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORTOLETTO BALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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: 

1002969-74.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

BORTOLETTO BALDO REQUERIDO: BANCO PAN 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 afirma o autor ter adquirido um veículo 

financiado e na data de 07.10.2014 houve transferência da alienação 

fiduciária, sendo baixado o financiamento em 17.10.2014. Ocorre que em 

21.10.2014 “deu baixa” no financiamento, vindo a realizar um novo 

financiamento no dia 21/10/2014, sendo realizado um novo alienado do 

veículo, sem consentimento do autor, o que gerou consequentemente um 

débito no valor de R$ 446,24 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte 

e quatro centavos) referente a baixa da alienação. Por fim, requer a 

restituição do valor pago pela renovação da alienação fiduciária, assim 

como indenização por dano moral. Por outro lado, o banco afirma inexistir 

falha na prestação de serviços, uma vez que em 07/10/2014 o autor 

solicitou cancelamento do contrato n.º 66086190 devido a data de 

vencimento divergente do acordado com lojista. Ressaltou que o autor foi 

orientado sobre os procedimentos necessários para cancelamento e 

operação foi cancelada em 15/10/2014. E conforme consulta ao SNG 

(Sistema Nacional de Gravames) veículo financiado pelo contrato 

66086190 teve o gravame baixado em 17/10/2014. Logo, após 

cancelamento autor firmou novo financiamento junto ao Banco – contrato 

66135510 formalizado em 21/10/2014 em 60 parcelas de R$ 474,79 que 

atualmente possui 37 parcelas pagas regularmente. Assim, devido ao 

novo financiamento foi incluído novo gravame no veículo, inserido em 

21/10/2014. Deste modo, ao firmar novo contrato ao qual veículo foi dado 

como garantia, o autor estaria ciente da inclusão de novo gravame. A 

exigência de nova emissão de documento é feita pelo DETRAN tendo em 

vista a restrição financeira inserida ao veículo. Por fim aduz o requerido 

que as alegações do autor são improcedentes, não havendo erro por 

parte do banco. Pelos documentos anexados autos conclui-se que 

existem duas inscrições de gravame no carro de placa n.º NSY2250, uma 

ocorreu em 01.10.2014 (contrato n.º 000066086190) e outra em 

21.10.2014 (contrato n.º 000066135510). Ocorre que o banco requerido 

não demonstrou a contratação por meio do gravame incluído em 

01.10.2014 relativo ao contrato n.º 000066086190, isto é, não houve 

prova do contrato em questão, e desta forma pela inclusão e baixa desse 

gravame houve a emissão de guia no valor de R$ 446,24 (quatrocentos e 

quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que consequentemente 

não deve ser arcado pelo autor. Não se aplica o disposto no art. 42 do 

CDC, uma vez que não se trata de cobrança indevida pelo banco 

requerido, mas cobrança do Estado em razão de falha na prestação de 

serviços de terceiro relacionado ao gravame incluído indevidamente em 

01.10.2014 por meio do contrato n.º contrato n.º 000066086190. Ademais, 

a inclusão indevida de gravame gerou além da cobrança de imposto, o 

impedimento de expedição de novo documento do veículo. Não há dúvida 

de que o requerido procedeu de forma imprudente ao incluir gravame no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 44 de 511



veículo do autor, junto ao DETRAN, não observando com zelo e cuidado 

que os dados atinentes ao veículo estavam equivocados. Desta forma, 

caracterizada está à situação ensejadora de dano moral quando o autor 

teve seu veículo restringido indevidamente, e por isso teve que pagar 

novo imposto a fim de receber o CRV. Ademais, também restou 

caracterizado o nexo causal entre o ato ilícito provocado pelo primeiro réu 

e o dano moral sofrido pelo autor, uma vez que a existência do dano 

decorre do próprio fato, qual seja, a irregularidade da constituição do 

gravame sobre o veículo do autor. Nesse sentido o julgado: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. DEVER DE 

INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. A indevida 

restrição perante o órgão de trânsito que impede a transferência do 

veículo acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Majoração do montante indenizatório, considerando o equívoco 

da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. A verba honorária deve ser 

fixada de modo que não avilte a profissão de advogado. Logo, 

considerando-se o as características da demanda majoro o percentual 

para 15% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC). 

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062218482, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/11/2014). Os transtornos sofridos pelo demandante, a 

aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se 

constituíram como agressão à sua dignidade. No tocante ao quantum 

indenizatório, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e 

jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de 

obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de 

enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao 

ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um 

bom negócio o sofrimento produzido por ofensas. É certo, outrossim, que 

a indenização por dano moral tem caráter pedagógico, todavia, deve-se 

observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, 

atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado. 

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito praticado 

contra o autor, o potencial econômico do ofensor, o caráter 

punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em 

casos semelhantes, fixo o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

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

Processo Civil para: a) DETERMINAR a restituição do valor pago pelo 

gravame, ou seja, R$ 446,24 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte 

e quatro centavos) 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$ 5.000,00 

(cinco 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 da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 9 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: 1002869-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA 86773453100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002869-22.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIANE MADALENA 

86773453100 REQUERIDO: CASSIA PEREIRA SILVA Vistos. Considerando 

a proposta de acordo ofertada pela requerida (ID nº. 11893386), em 

atenção ao que estabelece o artigo 2º da Lei nº. 9.099/95, intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Consoante o 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

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

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

Floresta/MT, 7 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: 1000471-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA GARCIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000471-68.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEIA GARCIA NEVES 

REQUERIDO: SERASA 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 

regularizar a representação processual, devendo juntar aos autos o 

substabelecimento dos poderes à advogada Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano, subscritora da petição inicial. Atendida a determinação 

supra, designe-se audiência de conciliação e cite-se a parte ré para 

comparecimento ao ato, observando-se as advertências legais. Caso 

contrário, certifique-se remeta-se o processo à conclusão. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 10 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: 8011428-14.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVO GHIZONI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. ESPELHO FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CLOVIS VOSNIACK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011428-14.2015.8.11.0007 REQUERENTE: IVO GHIZONI FILHO 

REQUERIDO: CLOVIS VOSNIACK, A. S. ESPELHO FILHO & CIA LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ivo Ghizoni 

Filho contra sentença de ID nº. 10408949, que deixou de analisar a 

preliminar de intempestividade das contestações, arguida em impugnação. 

É o necessário. DECIDO. Inobstante a irresignação do embargante quanto 

à sentença prolatada, é certo que esta não está eivada de qualquer 

irregularidade. Com efeito, vê-se que as impugnações às contestações 

encartadas ao ID nº. 4963340 e ID nº. 4963316, arguiram preliminar de 

intempestividade, e fora reiterado em manifestação de ID nº. 3222731. 

Contudo, o despacho de ID nº. 4723950 indeferido o pedido, haja vista a 

tempestividade das peças defensivas, atestada na certidão de ID nº. 

4717698. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem ser acolhidos. Ante o exposto, NÃO 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID n.º. 1054603, com 

fulcro 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 nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002632-85.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIANE MARQUES DA 

CUNHA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. In casu, 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 consumidor e fornecedor - 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência da 

consumidora 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, consoante orientação jurisprudencial - Agravo de 

Instrumento Nº 70072141112, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 26/04/2017. No caso em testilha, a autora adquiriu passagens de 

ônibus junto a requerida, para viagem de ida e volta de Alta Floresta/MT a 

Cuiabá/MT, contudo, em ambas as ocasiões a poltrona adquirida estava 

ocupada por outro passageiro. É cediço geral que overbooking é uma 

expressão em inglês que significa excesso de reservas, que acontece 

quando a venda ou reserva de bilhetes ou passagens fica acima do 

número de lugares realmente disponíveis no veículo ou lugar. Em 

contestação, alega a requerida que a requerente não encartou aos autos 

o bilhete de embarque correspondente à passagem de ida de Alta 

Floresta/MT para Cuiabá/MT do dia 06/09/2017, porque este não fora 

emitido, uma vez que a autora se apresentou para embarque de forma 

atrasada. Entretanto, o documento apresentado pela autora (ID nº. 

10074416 – Pág 1) comprova que no dia 01/09/2017 fora realizada uma 

compra no total de R$ 443,21 (quatrocentos e quarenta e três reais e vinte 

e um centavos) junto a requerida. Ademais, o documento de ID nº. 

10074421 – Pág. 1 corresponde ao bilhete de passagem da viagem de 

volta (trecho Cuiabá/MT a Alta Floresta/MT), no valor de R$ 222,61 

(duzentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), para embarque 

no dia 10/09/2017, que fora emitido no dia 01/09/2017. Desse modo vê-se 

que a autora logrou êxito em comprovar a aquisição das passagens. 

Ainda, tendo o bilhete de volta sido emitido na ocasião da aquisição das 

passagens, a requerida não apresentou qualquer justificativa para a não 

emissão do bilhete de embarque na mesma ocasião, o que corrobora a 

tese apresentada pela requerente de que tal documento fora retido pela 

empresa quando do embarque em carro reserva na data da ida. Embora a 

própria requerida afirme que a ANTT proíbe o embarque de passageiros 

desmunidos de bilhete e documento pessoal, apesar de confessar que no 

dia 06/09/2017 realocou a autora no ônibus das 20h00min de Alta 

Floresta/MT para Cuiabá/MT, não apresentou referido documento. Nessa 

toada, considerando as provas apresentadas pelas partes, vê-se que a 

autora desincumbiu-se do seu ônus processual no momento em que 

anexou aos autos a comprovante da compra das passagens, bem como a 

relação de passageiros do dia da viagem, que não consta seu nome, 

atendendo assim ao disposto no artigo 373, inciso I do CPC. Por outro lado, 

a requerida não produziu qualquer prova capaz de comprovar que prestou 

regularmente o serviço contratado, lembrando que houve inversão do 

ônus da prova. A responsabilidade da empresa transportadora de 

passageiros é objetiva, sendo sua obrigação conduzir os passageiros de 

forma segura desde o embarque até o seu destino, sob pena de arcar 

com eventuais danos causados durante o transporte. Portanto, resta 

incontroversa a falha na prestação do serviço, incidindo a regra do artigo 

14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva da empresa prestadora 

do serviço defeituoso. Nos termos do referido dispositivo, só não será 

responsabilizado o prestador do serviço quando, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou, na hipótese de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que inocorreu no caso vertente. A ré, ao 

comercializar o serviço, no caso, passagens terrestres, deve ter certeza 

de que a vaga existe e o serviço pode ser cumprido em sua inteireza, o 

que não foi possível pelo fato de que a poltrona fora comercializada em 

duplicidade. Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais que 

colaciono: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. AUTORES 

QUE RESTARAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR DE FORMA INJUSTIFICADA. 

OVERBOOKING. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NÃO COMPROVADA. DANO 

MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

CONFIRMADA NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006698856, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, 

Julgado em 26/10/2017). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. PERDA DE 

CONEXÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. Mérito. Tendo havido atraso injustificado de voo e, ainda, perda 

da conexão, por overbooking, resta evidenciada a falha na prestação do 

serviço da companhia aérea, a ensejar o dever de reparação. Dano moral. 

Danos morais que independem da prova do efetivo prejuízo, pois já trazem 

em si estigma de lesão. Quantum indenizatório. A contraprestação pelo 

sofrimento auferido tem a função de compensar a dor injustamente 

causada à vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida 

em situações como a ocorrida, sendo necessária a observação das 

condições financeiras das partes, a gravidade do fato, além do grau de 

culpa no cometimento do ato ilícito. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074586025, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, 

Julgado em 21/03/2018). Como o dano moral em si não pode ser reparado, 

a indenização pecuniária deve ter o significado de amenizar toda a aflição, 

dor, angústia, dissabores continuados, ou seja, a violação do direito da 

personalidade. Destarte, deve se levar em conta que houve overbooking 

na viagem de ida, tendo a autora sido realocada em ônibus reserva, bem 

como na viagem de volta, não estando o nome da autora na lista de 

passageiros do ônibus, demonstrando que por duas ocasiões passou por 

sérios transtornos. Nessa toada, o valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da autora e, ainda, ao porte econômico da ré, 

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$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para condenar a ré a 

pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da sentença (Súmula 362 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 nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011245-43.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

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: 
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8011245-43.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: WAGNER SILVEIRA FAGUNDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Trata-se de embargos a execução apresentado pela 

Energisa Mato Grosso em desfavor de Wagner Silveira Fagundes. A parte 

executada opôs impugnação ao cumprimento de sentença em razão do 

cálculo apresentado pela exequente, insurgindo-se contra os dias de 

descumprimento da ordem liminar apontados pelo credor, bem como 

quanto a correção monetária incidida sobre a astreintes. Por outro lado, o 

credor impugnado alega inexistir qualquer excesso. Observa-se que em 

decisão de ID nº. 3081961 fora concedida liminar a qual ordenou que a 

requerida estabelecesse o fornecimento de energia, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 

(cem reais). Apesar de a empresa ré ter comunicado o cumprimento da 

liminar em petitório de ID nº. 3082039, os documentos comprobatórios 

apresentados correspondem à obra diversa, localizada na cidade de Alta 

Floresta/MT, enquanto a apontada pelo autor é situada na cidade de 

Carlinda/MT. Vê-se que por ocasião da audiência de conciliação (ID nº. 

3082125 – Pág. 1), o credor afirmou que a liminar fora cumprida em 

11/12/2015, e estando presente o patrono e o preposto da empresa 

acionada, não manifestaram irresignação com a informação. Desse modo, 

tendo a executada sido intimada da decisão em alusão aos 10/11/2015, às 

09h55min (movimentação Nº. 4479873), estava em mora a partir de 

12/11/2015, às 09h56min, somando, assim, 29 (vinte e nove) dias de 

atraso no cumprimento da liminar. No que atine ao valor devido em 

decorrência da condenação, vê-se que a Turma Recursal manteve a 

sentença proferida pelo juízo singular. Ainda, o evento nº. 4479934 

demonstra que em 28/09/2016 a impugnante fora intimada do trânsito em 

julgado do decisório em alusão, de modo que o pagamento voluntário 

deveria ter ocorrido até 13/10/2016. Entrementes, o documento de ID nº. 

6119392 demonstra que o pagamento da condenação ocorreu apenas em 

15/03/2017, portanto, passado o prazo previsto no caput do artigo 523 do 

CPC, incidindo, assim, a multa do § 1º do referido dispositivo legal. De se 

observar que o cálculo apresentado pela embargante (ID nº. 6119392 – 

Pág. 2) incluiu apenas a condenação em dano moral e os honorários 

advocatícios. Pendente o pagamento da astreinte, cujo atraso para 

cumprimento da liminar, fora de 29 (vinte e nove dias), e da multa do artigo 

523, § 1º, do CPC, cuja atualização monetária deverá ocorrer desde a data 

de expiração para pagamento, qual seja, 13/10/2016. Ante o exposto, 

ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução formulados pela 

executada e o JULGO PROCEDENTE, em parte, com fundamento nos 

artigos 920, III c.c 487, inciso I, ambos do CPC, para determinar que a 

executada proceda o pagamento da astreinte e multa do artigo 523, § 1º 

do CPC. Por conseguinte, determino a remessa dos autos ao contador 

para elaboração de cálculo atualizado nos moldes da presente decisão. 

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

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

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença 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

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 42967 Nr: 3144-71.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz de Oliveira, Samuel Vilas Boas 

Gonçalves, Jalles Souza Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, Franssiely Longhini Carlos Possamae - 

OAB:19968/O MT, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, LUIZ FLÁVIO 

MARTINS RIBEIRO - OAB:18826/O, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11.190/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 Processo n. 3144-71.2006.811.0007

Código: 42967

VISTOS ETC.

MANIFESTEM-SE a defesa quanto ao pedido contido às fls. 357/358.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003290-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR NATALINO DA LUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003290-12.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT JAIR NATALINO DA LUZ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da correspondência 

devolvida ID 12578715, com ressalva de "mudou-se", bem como para 

indicar o atual endereço do executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 10 de abril de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000853-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000853-61.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 25.200,09; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Parte 

Ré: EXECUTADO: SERGIO DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte autora 

para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena 

de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de abril de 2018. ANTONIO FABIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES ROSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000926-04.2016.8.11.0007, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. AUTOR: ANA PAULA ALVES ROSA SANTOS RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. INTIME-SE o 

APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá 

arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o 

§1º do art. 1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas 

contrarrazões, INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou 

manifestar-se a respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. 

Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do 

artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 

da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000191-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN COUTINHO SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMALHO RABECINI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS RABECINI (EXECUTADO)

SISTEMA NORTAO DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Número do Processo: 1000191-34.2017.8.11.0007, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. 

EXEQUENTE: ALLAN COUTINHO SIMOES EXECUTADO: SISTEMA NORTAO 

DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, LUIZ CARLOS RABECINI, 

MARINALVA RAMALHO RABECINI Vistos. Trata-se de Ação de Despejo 

por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis proposta por ALLAN 

COUTINHO SIMÕES em face de SISTEMA NORTÃO DE COMUNICAÇÕES E 

MARKETING LTDA. - ME POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS. Recebida a inicial, foi determinada a citação do requerido para 

o pagamento da dívida descrita nos autos (ID 4645693). Citado (ID 

4928769), o requerido apresentou contestação (ID 5274783). Designada 

audiência de conciliação (ID 5578456), esta restou infrutífera (ID 

6069385). A desocupação do imóvel e a entrega das chaves se eu no dia 

17/04/2016 (ID 6681179). Foi entabulado acordo entre as partes, conforme 

manifestação de ID 8016253, sendo tal acordo homologado em decisão de 

ID 8100948. Requerido o cumprimento de sentença (ID 9886646), a parte 

executada não pagou a dívida, conforme certidão de ID10819141, 

momento em que o Autor requereu o bloqueio de ativos financeiros (ID 

10731416). Deferido o pedido de bloqueio via sistema Bacenjud (ID 

10895727), foi encontrado o valor de R$509,91 (quinhentos e nove reais e 

noventa e um centavos) nas contas do requerido (ID 11349691). O valor 

atualizado da dívida é de R$13.502,68 (treze mil, quinhentos e dois reais e 

sessenta e oito centavos). A parte autora, manifestou no ID 11471473 

pela penhora via sistema Renajud, avaliação e depósito do veículo Fiat/Uno 

Mille Way, placa KAU 3291, de posse e propriedade do executado Luiz 

Carlos Rabecini, residente e domiciliado na Rua J-02, nº117, setor J, cep: 

78580-000, Alta Floresta/MT. A parte Requerida apresentou manifestação 

(ID 11613747), requerendo o cancelamento da constrição judicial realizada 

via bacenjud, visto que alega que seu capital de giro foi bloqueado, sendo 

imprescindível o desbloqueio para a mantença da mesma e principalmente 

para o pagamento de fornecedores e funcionários. Em especial, alega que 

são impenhoráveis os bloqueios de vencimento, subsídios, saldos de 

salários, remunerações, proventos e aposentadoria, entre outros, nos 

termos do artigo 833, IV do CPC. Além disso, alega que, em obediência a 

função social da empresa, os tribunais têm entendido que em caso de 

bloqueio judicial via bacen jud, observar-se-á o percentual máximo de 30% 

(trinta por cento) do seu faturamento. Ao final, requer o cancelamento do 

bloqueio via penhora on line, no valor de R$13.520,68, subsidiariamente, 

requer que seja penhorado on line o percentual de 30% do valor total, ou 

que incida 15% do faturamento mensal da empresa até o alcance do valor 

executado. Realizada a Penhora e Avaliação do veículo FIAT/UNO MILLE 

WAY ECON, a Executada manifestou-se ao ID. 11991285, pugnando pela 

desconstituição da constrição judicial realizada, tendo em vista tratar-se 

de veículo de propriedade do Sr. Luiz Carlos Rabecini, não havendo 

qualquer ligação com a Empresa executada, informa, ainda, tratar-se de 

veículo necessário para o funcionamento da empresa. A Exequente 

manifestou-se ao ID. 12017223. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, torno sem efeito à decisão de ID. 

12099481, vez que exarada equivocadamente. Pois bem. Deixo de acolher 

o pedido formulado pelo Executado tendo em vista que, conforme o acordo 

celebrado entre as Partes, são Réus na ação de execução a Empresa 

Sistema Nortão de Comunicação e Marketing Ltda.- ME. e também seus 

Sócios Luiz Carlos Rabecini e Marinalva Ramalho Rabecini. Nesses 

termos, os Sócios assumiram a obrigação de forma solidária para com a 

Empresa Executada. Logo, plenamente possível que sejam os sócios 

acionados diretamente. Por fim, esclareço que o veículo em questão não 

se revela imprescindível à finalidade da Empresa, porquanto a empresa 

possui como finalidade comercial a emissão de informações via 

rádio/televisão, permitindo concluir que a imprescindibilidade em tela versa 

sobre computadores, aparelho de transmissão, câmeras, dentre outros. 

Assim, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

o regular prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110453 Nr: 6028-29.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jones Henrique Morello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica Brunkhrost 

Bortolassi - OAB:14.899-B

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

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos.

 Cuida-se de cumprimento de sentença em que houve o depósito do valor 

remanescente à fl.209.

A parte autora manifestou pela liberação do valor depositado e a 

consequente extinção do feito pelo pagamento (fl.211).

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Requerida liquidou a totalidade do 

saldo devedor, conforme documento de fl.209, o processo será julgado 

com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Bem como, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do valor de 

fl.209, a ser depositado na conta apresentada à fl.211.

Custas pela requerida, se houver, e honorários já quitados.

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

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136521 Nr: 1114-14.2016.811.0007

 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: Gecon Gestão em Engenharia e Construções Ltda - ME, 

Carlos Victor Petterle Filho

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

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

OAB:15285-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para declarar a inexistência do débito narrado na petição 

inicial, consistente nas duplicatas sob os títulos de números 29680929868, 

30219997/03, 30219997/04, 00124865, 64210101/03, 299278/04 e 

323500-1, e, via de consequência, determinar o cancelamento definitivo do 

protesto levado a efeito, devendo ser comunicado imediatamente ao 

Cartório de Protesto competente para que dê as baixas e anotações 

pertinentes ao cancelamento do mesmo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Condeno o Banco Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), à título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária 

pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. Condeno ainda a Parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com 

base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos moldes acima delineados.Após o trânsito em julgado, 

levante-se caução prestada. Deverá a parte autora pleitear o cumprimento 

de sentença, no forma do artigo 513, §1º do NCPC, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo, com as baixas pertinentes.P. R. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124663 Nr: 2164-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Almeida

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Verifico que à fl.121 a parte executada manifestou pela realização de 

audiência de conciliação, posto que demonstrava interesse em 

transacionar acordo com a exequente.

Assim, diante do pedido expresso de fl.121, este juízo designou audiência 

de conciliação, em decisão proferida á fl.125.

Todavia, 40 (quarenta) minutos antes da realização do ato de audiência de 

conciliação, após todas as partes serem intimadas, o executado, por meio 

da Defensoria Pública, apresentou pedido de cancelamento da audiência 

designada, conforme se vê à fl.132.

Na data designada a parte exequente compareceu, acompanhada de seu 

patrono, todavia, o ato não foi realizado diante do pedido de cancelamento 

do executado. Portanto, diante do demonstrado descaso com o judiciário 

pela parte executada, aplico multa de 2% do valor da causa, que deve ser 

revertida ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 334, do 

CPC.

Ao final, dê-se vista dos autos à exequente para manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92006 Nr: 624-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Alberton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Logo, diante da inércia da parte autora e de seu Advogado, somente 

resta à extinção do presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de 

custas processuais, todavia, isento-a do pagamentos dos honorários 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 164684 Nr: 1408-95.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidrelétrica Teles Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenor Domingos Araldi, Clelia Terezinha 

Araldi, Instituto Ecológico Cristalino

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

Vecchio - OAB:12049/SC, André Ribas de Almeida - OAB:12.580/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a condução do oficial de justiça até o Setor C. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem nº 

2809-62.2014.4.01.3603 - 2ª Vara Federal de Sinop-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62532 Nr: 2196-27.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenice Rosa dos Santos Miguel

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140656 Nr: 3303-62.2016.811.0007

 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: José Alves Vieira Neto

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

DPVAT S/A

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

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimação do Procurador da parte autora acerca da perícia médica 

designada para o dia 14/06/2018 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.: 140656 Nr: 3303-62.2016.811.0007

 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: José Alves Vieira Neto

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 
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OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimação do Procurador da parte requerida acerca da perícia médica 

designada para o dia 14/06/2018 às 09h00 na Clinica Medicina do 

Trabalho, localizado na Rua U-02, s/n, com o médico perito Dr. Charles 

Miranda Medeiros.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133208 Nr: 6861-76.2015.811.0007

 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: Maria Jaquelina Lopes da Silva

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Intimação dos Procuradores das partes acerca da perícia médica 

designada para o dia 17/05/2018 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

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 189-47.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Cristina Caitano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENÍCIA FARIAS BATISTA SILVA, Bradesco 

Seguros S/A, Espólio de Otacílio José dos Santos, Mareuza Sinzais dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, GLAUCO DE GÓES GUITTI - OAB:10.320-B/MT, José 

Aparecido Martins Júnior - OAB:12375-A/MT, Maria Cecília Galbiatti 

de Oliveira - OAB:MT 7.814

 Cumprindo determinação de fl. 609, item 03, impulsiono o feito para que 

sejam intimados os executados para pugnarem o que entenderem de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvada a hipótese do art. 841, 

§2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220326 Nr: 3023-03.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Rauria Salles de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Petróleo T. B. . Ltda, Banco Itaú 

S/A da Comarca de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada/requerente 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.: 190037 Nr: 10316-92.2014.811.0004

 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: KMdSQ, Luiz dos Santos Queiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Rondon Borba, Elaine Brito de Oliveira, 

Veronica Alves Vilar, Frederico de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065, 

Vilma Elisa Matos Nascimento - OAB:MT 15.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição da requerida juntada às fls. 259/261.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264503 Nr: 15828-51.2017.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdA, JdLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INFORMAÇÕES DA MISSIVA

Nos termos do Art. 1.215 da CNGC, considerando que decorreu o prazo 

para cumprimento da carta precatória, impulsiono os presentes autos para 

que se proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecada solicitando 

informações da missiva, no prazo de 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249616 Nr: 5912-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talitha Jesus Carmo Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS Moda em Couro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13589/MT, JOYCE BRAGA - OAB:19496/O

 13.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, com URGÊNCIA.14.Apresentado o laudo pericial, 

sem necessidade de nova conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes 

para que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.15.A análise da 

necessidade de produção de provas orais será feita após a realização da 

perícia.16.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191514 Nr: 11384-77.2014.811.0004

 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: Cândida Souza Woiciechoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Judith Dias Teixeira 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 VISTOS.

 1. Em decorrência da necessidade de readequação da pauta de 

audiência, REDESIGNO o ato para o DIA 11 DE ABRIL DE 2018, ÀS 

15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244800 Nr: 2646-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina de Almeida Bazan

 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: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164060 Nr: 5781-91.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Duarte do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCA LEMOS CARDOSO 

MANFIO - OAB:12279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT

 1. Inicialmente, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes às folhas 

226/227, para que surtam os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

dou por quitada a obrigação proveniente da sentença devida pela ré à 

exequente, forte no artigo 924, II do CPC/2015.

2. Por outro lado, quanto aos honorários sucumbenciais fixados na 

sentença, estes não foram englobados nos termos acordados ás folhas 

226/227, somente os honorários contratuais entre a exequente e sua 

procuradora.

 3. Assim, DEFIRO o pedido de folhas 238/239, determino seja o executado 

intimado INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, 

CPC/2015.

4. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo o pagamento de obrigação de pequeno valor, o qual 

deverá ser realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 118223 Nr: 553-49.1986.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia Itau de Investimento s/a Credito Financiamento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 1. Cuida-se de habilitação intentada pela parte já qualificada.

 2. Verifica-se que a parte requerente efetuou carga do processo em 

15.05.1991 e devolveu no dia 01.10.1991, sem requer os atos 

necessários ao prosseguimento do feito.

3. Assim, houve determinação de remessa do feito ao arquivo provisório, 

ante a inércia do postulante e lá permaneceu até este momento.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. Como já narrado, o feito encontra-se em arquivo provisório há mais de 

27 anos, sem ter havido qualquer tipo de provocação pela parte 

interessada, razão pela qual, a extinção do feito sem o julgamento do 

mérito é medida que se impõe.

 6. Frente ao exposto, diante da inércia do requerente JULGO EXTINTO o 

processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, II e III 

do CPC/2015, procedendo-se a baixa de eventual penhora efetivada 

nestes autos.

7. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.CUSTAS pelo autor. 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.: 118224 Nr: 85-90.1983.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia Itaú de Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Francisco Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Szeligowiski Ramos - 

OAB:2296-A, Rosane de Fátima Gontijo Rocha - OAB:MT 3233-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, do CPC/2015.9.Tendo em vista o que dispõem os 

princípios da causalidade, condeno o exeqüente ao pagamento das custas 

processuais. 10.Proceda-se a expedição de ofício ao Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca para que seja retirada restrição destes autos 

contida nas matrículas indicadas às folhas 16, que deverá ser 

IMEDIATAMENTE BAIXADA independentemente de recolhimento de taxas. 

11.Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe, inclusive na distribuição.12.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.: 14035 Nr: 99-15.1999.811.0004

 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: Silma Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Coelho de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Retifique-se o nome do polo passivo para ESPÓLIO DE FRANCISCO 

COLHO DE MORAIS.

 2. No mesmo sentido, proceda-se a inclusão de todos os herdeiros 

integrantes do espólio no sistema APOLO.

 3. Retifique-se. Cumpra-se.

 4. Por outro lado, antes de proceder ao cadastro dos procuradores 

constantes dos mandatos de folhas 151, 153, 155, 158, determino que os 

integrantes do espólio, no prazo de 15 dias apresente 

renúncia/substabelecimento ou ciência acerca da revogação tácita dos 

mandatos conferidos aos procuradores anteriormente constituídos às fls. 

05, 103 verso 134/135, 145/146).

 5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 245408 Nr: 3135-35.2017.811.0004

 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: Eliane dos Reis Oliveira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gonçalves Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INDEFIRO de plano o pedido contido no item “b” da folha 52, haja vista 

que se trata de providência a ser tomada pela supliciante e forma 

administrativa.

 2. Determino que a inventariante noticie acerca da existência de escritura 

pública declaratória da união estável do casal ou se há ação de 

reconhecimento de união estável em andamento.

 3. Quanto aos supostos herdeiros Wanessa e Dione, determino seja 

informado acerca da existência de ação de investigação de paternidade 

em trâmite.

 4. Oficie-se na forma requerida às folhas 52.

5. Proceda-se a RETIFICAÇÃO do nome da herdeira EDRIANE, informado 

às folhas 36 junto ao sistema APOLO.

 6. Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247067 Nr: 4278-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilton Araújo da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela B. Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida às fls.42/43, no prazo 

de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255870 Nr: 10150-55.2017.811.0004

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Prado de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186415 Nr: 7388-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karoline Neves Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar - Faculdades Unidas do Vale do 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Adriana Schaerfer da 

Silva - OAB:MT 14.313, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 

12.081

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que às fls. 172/173 fora procedida 

penhora on-line nos ativos bancários da parte executada, restando a 

consulta frutífera.

 3. A parte executada manifestou pelo levantamento da importância 

bloqueada em favor da exequente. Requer a extinção do processo e 

arquivamento.

4. Após, os autos retornaram conclusos.

 5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Assim, declarar satisfeita a obrigação, bem como a extinção do feito é 

medida que se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

 8. Ademais, DEFIRO o pedido manejado às fls. 167/168, devendo a Nobre 

Gestora expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO 

depositado neste Juiz, em favor da parte exequente na conta disposta às 

fls. 168.

 9. OBSERVE-SE que a importância de R$926,51 (novecentos e vinte e 

seis reais e cinquenta e um centavos), referente aos honorários 

advocatícios fixados em 10%(Dez por cento), deverão ser levantados em 

favor da Defensoria Pública na conta mencionada às fls. 168.

10. Custas pelo executado.

11. Cumpridas as determinações acima e observado o trânsito em julgado 

desta decisão, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

 12. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272006 Nr: 2295-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciene Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 7220-50.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado dos mandados de penhoras e avaliações, sendo 

o valor de R$ 2,50 por km rodado, ida e volta, referente as matriculas de 

nºs 71182 , 71183, 71180 e 71181, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178624 Nr: 581-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, 

Francisca Nogueira de Lima, José Ferreira de Lima Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em cumprimento a decisão de fl. 97 e, tendo em vista que não foram 

encontrados valores em contas do executado (fls. 99 e verso), impulsiono 

os presenes autos para intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo 

de 10 dias, se manifeste e requeira o que de direito, requerendo o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249042 Nr: 5572-49.2017.811.0004

 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: Astrans - Associação de Transportadores de Sete 

Lagoas, Celso Dall'Oca Maldonado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira de Oliveira, Associação Baiana 

do Caminhoneiros - ABAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo lves Maldonado - 

OAB:69902/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Durval Ribeiro 

Ferreira - OAB:BA 21.779

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo de 05 ( cinco) dias, comparecer na secretaria na segunda vara 

cível, para retirar a CP de inquiriçao para ser distribuida na Comarca de 

Cambé-PR.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271143 Nr: 1708-66.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MASSA BIANCOFIORE - 

OAB:277.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a justificativa aventada pela testemunha, reputo razoável a 

designação de outra missiva para fins da oitiva determinada. Nesse 

sentido, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 30 

de maio de 2018, às 15h00min (horário de Mato Grosso), nesta mesma 

sala do Juízo competente. Ademais, advirto a testemunha da necessidade 

de trazer ao novo ato deprecado provas que confirmem a justificativa de 

não comparecimento ora apresentada.

INTIME-SE a testemunha a ser inquirida no endereço mencionado nos 

autos acerca da audiência redesignada.

COMUNIQUE-SE o juízo deprecante acerca da diligência agendada.

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.: 181774 Nr: 3601-34.2014.811.0004

 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: Roberto Hugo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Wanderley Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3601-34.2014 – Código 181774

Vistos.

Intime-se pessoalmente o inventariante para se manifestar no feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena das penalidade legais.

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.: 83458 Nr: 6693-30.2008.811.0004

 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: Marcio Luiz Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime o inventariante para se manifestar acerca da petição de fls. 

103/106.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79776 Nr: 3235-05.2008.811.0004

 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: Aline Assunção Rodrigues, Atanael Rodrigues de 

Souza, Cleusa Terezinha Parizotto, Carlos Antônio de Oliveira, Divina 

Laura Moraes Parreira, Carlos Silva de Sousa, Maria do Carmo Costa, 

Maria Oneide de Sousa Pereira, Dissimi Pereira da Silva, Edilamar 

Fagundes Carrijo Ramos, Hermina Martins da Silva, Eugênia Silva Araújo 

Sousa, Eurides da Silva Costa, Ideny Aparecida de Oliveira Lima, Nelson 

Alves Basílio, Wandeir Silverina da Silva Sousa, Raimundo Batista dos 

Reis, Nasson Alves Batista, Maria Pereira Ribeiro, Milton Almeida da Silva, 

Nívea Almeida Alves, Osvaldo da Silva Santos, Rita Pires de Menezes, 

Valdivino Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Vistos.

Ante a certidão retro, intime como ato ordinatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 6235-81.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Furquim de Almeida Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 PROCESSO 6235-81.2006.811.0004 - CÓDIGO 63190

Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição retro.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269144 Nr: 411-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 PROCESSO 411-24.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269144

Vistos.

INTIME-SE a 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.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente, ou de tantos bens 

quanto bastem para satisfação do crédito buscado, procedendo-se à 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente 

o Executado, conforme §3º, 523, Código de Processo Civil, na pessoa do 

seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, sem 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

INTIME-SE o Município de Barra do Garças para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente projeto referente à utilização do valor objeto da 

execução a ser manejado em benefício dos consumidores.

APENSE-SE aos autos de nº 8010-87.2013.811.0004 e de código nº 

174568 para posterior deliberação por dependência.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250948 Nr: 6935-71.2017.811.0004

 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: Irde de Fatima Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Antonio Pereira Cruziol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, José Roberto Benedeti - OAB:MT 7145, MOACIR JESUS 

BARBOZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753-A

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244941 Nr: 2726-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO NUNES FILHO 

- OAB:41618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203889 Nr: 5998-32.2015.811.0004

 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: Josimar Rodrigues da Silva, Denis Renan Sudre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 

18.030

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161259 Nr: 2113-15.2012.811.0004

 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: Altina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Maria de Lourdes 

Henrique Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:17.166

 Nos termos do Art. 431, Seção 10 da CNGC, para Intimar o 

advogado(a)ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA, OABnº 17.166/MT, à 

devolver os presentes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205209 Nr: 6714-59.2015.811.0004

 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: Cotingo José da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira - OAB:PR 20.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 205313 Nr: 6772-62.2015.811.0004

 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: Joaquim José Lopes, Eugênia Portilho de Jesus, Edvania 

Portilho Lopes, Edna Portilho Lopes, Josimar Portilho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dino Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 VISTOS.

Tendo em vista que o magistrado titular deste Juízo foi removido para outra 

comarca, cancelo, por ora, a audiência aprazada com a finalidade de 

adequação da pauta, uma vez que este magistrado estará cumulando a 3ª 

e a 4º vara cível desta comarca.

Assim que possível inclua-se em pauta, com prioridade.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 48955 Nr: 743-45.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo Resplande da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Sentença

Autos nº 48955

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de Erivaldo Resplande da 

Mota, nascido em 25.09.1963, ostentando guia de execução penal com 

pena de 12 (doze) anos de reclusão, sendo:

a) Guia 01 de fl. 03-03v, estampando condenação à pena de 12 (doze) 

anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito 

capitulado no art. 121, §2°, II c/c art. 65, III, d, ambos do Código Penal.

 O reeducando foi inserido ao regime aberto, conforme decisão de fl. 291.

Identifico cálculo de pena, elaborado no ano de 2009, informando como 

data para término da reprimenda em 27.11.2016, restando o total de 07 

(sete) anos, 04(quatro) meses e 18 (dezoito) dias à cumprir.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

Analisando os autos, denota-se que o reeducando cumpriu integralmente 

a pena que fora lhe imposta, conforme controle de comparecimento em 

juízo.

Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

pena face ao reeducando Erivaldo Resplande da Mota diante o 

cumprimento integral da pena.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a pena em face de Erivaldo Resplande da Mota, diante o 

cumprimento integral da pena.

b) Intimem-se às partes.

c) Transitado em julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 20.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 160152 Nr: 636-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tulio Cezar Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Deste modo, em inteligência ao art. 66, inciso II da LEP, declaro extinta a 

punibilidade face ao reeducando Tulio Cezar Pereira Silva diante o 

cumprimento integral da pena.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos.3.Dispositivoa)Declaro extinta a punibilidade em face de 

Tulio Cezar Pereira Silva, diante o cumprimento integral da pena. 

b)Intimem-se às partes.c) Transitado em julgado, arquive-se.Barra do 

Garças, 21.03.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215871 Nr: 391-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Alves Pimmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do acusado para apresentar defesa preliminar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 233030 Nr: 11241-20.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Vinicius Camargo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marissol Gomes Pereira - 

OAB:20040/MT

 Decisão

Autos de cód.233030

1) Relatório:

Trata-se de ação penal em desfavor do acusado Leandro Vinicius 

Camargo dos Santos, tipificado no art.306,§1º, inciso II, da Lei 9.503/97. 

Em audiência de fl.45/46, foi proposta a esse a suspensão condicional do 

processo mediante condições, bem como, a decretação da perda da 

fiança.

O acusado, constituído por advogado em fl.51, mediante novo endereço, 

requereu a remessa dos autos para a comarca de Marília-SP. Entretanto, 

em causa própria, requereu a desconsideração desse, alterando o atual 

em endereço para Cuiabá-MT( fl.51-v) e comparecerá bimestralmente 

nesta Comarca.

2) Dispositivo:

a) Defiro o pedido de fl.51-v.

b) Aguarde-se o cumprimento das condições de suspensão;

c) Cumpra-se.

 Barra do Garças- MT, 09.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 158269 Nr: 10879-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Sufan de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 3º do CPP c/c art. 

162, § 4º, do CPC, abro vista ao Ministério Público para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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DEOVANY DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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: 1000530-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANY DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 1000854-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA SENIS DO NASCIMENTO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000854-89.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: KEZIA SENIS DO NASCIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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: 1000854-89.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.000,00; 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. BARRA DO GARÇAS - MT, 

10 de abril de 2018 Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010736-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SOUSA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010736-24.2015.8.11.0004; Valor causa: R$ 

31.520,00; 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: 

EUNICE SOUSA ALENCAR Parte Ré: REQUERIDO: CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE 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: 8010736-24.2015.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 31.520,00; 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. BARRA DO GARÇAS - MT, 

10 de abril de 2018 Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) 
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Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-93.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8011542-93.2014.8.11.0004; Valor causa: R$ 

28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUIZA DOS SANTOS FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A 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: 

8011542-93.2014.8.11.0004; Valor causa: R$ 28.960,00; 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. BARRA DO GARÇAS - MT, 10 de abril de 2018 

Atenciosamente. CELIA GAMA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANY DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 1000610-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PARREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUCIANO JUSTINO DA SILVA - MT0015695A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 12/06/2018 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010758-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para manifestarem acerca do 

calculo juntado aos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013077-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/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)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000357-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)
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CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar os 

advogados HELISÂNGELA POUSO GOMES e EDSON ALVES DE ABREU, 

para se manifestarem quanto ao endereço da parte requerida . Jackline 

Marcia Dias Tingo Gestora Judiciária

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

Processo Número: 1001457-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. E. S. A. (AUTOR)

K. X. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. H. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001457-25.2018.8.11.0006 AUTOR: KAMILA XAVIER DE OLIVEIRA, 

LUCAS DO ESPIRITO SANTO ACOSTA RÉU: DAVID ALEXANDER HIDALGO 

AGUILAR Vistos etc. Processe-se em Segredo de Justiça. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c 

Alimentos proposta por João Lucas de Oliveira Acosta, representado por 

seus genitores Kamila Xavier de Oliveira e Lucas do Espirito Santo Acosta 

em desfavor de David Alexander Hidalgo Aguilar, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. A inicial cuida de ação de 

investigação de paternidade c/c alimentos formulado pelo Requerente, 

sendo que requer a fixação da quantia de R$ 500,00 a título de alimentos 

provisórios. Contudo, não obstante os argumentos apresentados pelo 

Requerente, verifica-se que não consta dos autos qualquer prova 

verossímil do alegado, razão pela qual INDEFIRO por ora o pedido de 

fixação de alimentos provisórios em favor do infante. Nesse sentido, 

transcrevo o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE 

ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, 

NO CASO. Inexistindo prova a segura a indicar que o nascimento da filha 

alimentada efetivamente ocorreu no período de trezentos dias 

subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, inviável o 

estabelecimento da pretendida obrigação de alimentar. Impossibilidade de 

aplicação da presunção legal (pater is est, quem nuptiae demonstrant). 

Inteligência do art. 1.597, II, CC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, POR MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70067991406, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 19/01/2016). (TJ-RS - AI: 

70067991406 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 

19/01/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 21/01/2016) Tendo em vista as peculiaridades do caso em tela, deixo 

de designar, por ora, audiência de conciliação e mediação. Dessa maneira, 

cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as 

advertências do art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Cáceres, 02 de abril de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001038-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. N. S. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. D. S. L. N. (EMBARGADO)

A. D. S. L. P. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001038-05.2018.8.11.0006 EMBARGANTE: GENIVAL DAS NEVES SILVA 

EMBARGADO: ADRIANA DA SILVA LIMA PAES, DAVID GLEIDSON DA 

SILVA LIMA NEVES Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça, nos 

termos do art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda-se ao 

apensamento deste  fe i to  aos  au tos  de  cód igo  n . 

1004266-22.2017.811.0006. Intime-se o Embargado, via advogado 

constituído, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 920 do CPC. Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, à 

conclusão. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78416 Nr: 5037-32.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARLDM, AFDSL, RDSL, AFDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR a Advogada da parte autora a 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita 

"...Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. Mandado de Penhora e 

Avaliação e Intimação nº 223354, extraído dos autos Cód. Nº 78416, 

expedido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, dirigí-me ao 

endereço mencionado no r. Mandado, e lá estando, não foi possível 

proceder à Penhora e Avaliação de bens em nome do Executado Gilda 

Gamarra de Macedo, por motivo de nãolocalizar bens em nome do 

Executado tanto no DETRAN, como no RGI local, pois no mandado, não 

consta o numero do CPF do Executado. Diligenciei, ainda, ao endereço do 

requerido, e lá estando, não foi possível localizar bens para penhora, pois 

encontrei somente bens que guarnecem a residência. Dessa forma, 

devolvo o mandado à Secretaria para os devidos fins.

 O referido é verdade e dou fé. "

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 19507 Nr: 1714-34.1999.811.0006

 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: JNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETH CUNHA DIAS - 

OAB:6476

 Certifico, em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, seção 

17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o 

provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o 

ao setor de expedição de documentos, a fim de INTIMAR pessoalmente a 

parte Autora a comparecer na Defensoria Pública com a finalidade 

informar quanto ao pagamento do ITCD.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001075-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA IZILDA MARTOS VALDEVITE OAB - SP132880 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MOLINARI TALHARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 203, §4º, do Código 

de Processo Civil, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado 
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legalmente constituído, para recolher a diligência para o oficial de justiça. 

Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001571-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO PERES RODRIGUES (REQUERIDO)

ANGELUCI MARIA DE BARROS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004543-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO PENHA LUIZ (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001658-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DIAS DE CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DIAS DE CARVALHO OLIVEIRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 - 

OFICIE-SE ao INSS, à Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil e 

Banco Bradesco solicitando informações acerca de eventuais quantias 

depositadas em nome do de cujus, consignando-se prazo de 15 (quinze) 

dias para resposta. 4 - INTIMEM-SE os eventuais herdeiros e interessados 

para manifestação. 5 – ENCAMINHE-SE o processo ao Ministério Público 

para manifestação quanto à pretensão dos requerentes. 6– Após, 

CONCLUSO. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001084-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERNANDES EL HAGE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0020326A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO ANTÔNIO FERREIRA SOUTO (RÉU)

DANIVAL BENTO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001084-62.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 60.629,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[Adjudicação Compulsória]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROSANA FERNANDES EL HAGE RODRIGUES Parte Ré: RÉU: ESPÓLIO DE 

JOÃO ANTÔNIO FERREIRA SOUTO TERCEIRO INTERESSADO: DANIVAL 

BENTO RODRIGUES 1 - CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para a 

apresentação de resposta pela parte demandada. 2 - Após, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito, bem como para especificar, de forma 

fundamentada, as provas que ainda pretende produzir, sob pena de 

preclusão. 3 - Depois, INTIME-SE a parte demandada, por meio do patrono 

constituído, para, no prazo de 15 dias, especificar, de forma 

fundamentada, as provas que ainda pretende produzir, sob pena de 

preclusão. 4 - Por fim, CONCLUSOS. 5 - CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 10 de 

abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005238-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS LUCAS DE LIMA (AUTOR)

ELIZETH GONZAGA DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DOMINGOS CORREA (RÉU)

FRANCISCO ANTONIO SOUTO E FARIA (RÉU)

FRANCISCO DE ASSIS CORREA (RÉU)

SEBASTIAO EDENIO FARIA DA SILVA (RÉU)

JOSÉ SOUTO FARIA (RÉU)

MARIA PASSOS CORREA (RÉU)

ANTONIA DE FATIMA TEIXEIRA CORREA (RÉU)

SEBASTIANA LEITE FARIA (RÉU)

ESPOLIO DE DOMERVIL MACHADO DA COSTA E FARIA E ANNA 

JOAQUINA SOUTO FARIA E IVONE SOUTO FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005238-89.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[AQUISIÇÃO, 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, USUCAPIÃO ORDINÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MESSIAS LUCAS DE LIMA, ELIZETH 

GONZAGA DOS SANTOS LIMA Parte Ré: RÉU: FRANCISCO DE ASSIS 

CORREA, MARIA PASSOS CORREA, BENEDITO DOMINGOS CORREA, 

ANTONIA DE FATIMA TEIXEIRA CORREA, ESPOLIO DE DOMERVIL 

MACHADO DA COSTA E FARIA E ANNA JOAQUINA SOUTO FARIA E 

IVONE SOUTO FARIA, SEBASTIAO EDENIO FARIA DA SILVA, JOSÉ 

SOUTO FARIA, SEBASTIANA LEITE FARIA, FRANCISCO ANTONIO SOUTO 

E FARIA 1 – Por meio da petição de id. 11916263, a parte autora informou 

o falecimento do réu Francisco de Assis Correa, conforme certidão de 

óbito de id. 11916694. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora, por meio do 

seu patrono, para que promova a sucessão processual, com fundamento 

no art. 313, inciso I e art. 689 do CPC, sob pena de extinção. Vale dizer 

que, não obstante a concordância dos demais réus com relação à 

pretensão formulada na exordial, uma vez noticiado o óbito do demandado 

Francisco de Assis Correa, é preciso adentrar na órbita da representação 

do espólio (inventariante/herdeiros) a fim de verificar a sua manifestação 

de vontade com relação ao pedido inicial. 2 – Nesse contexto, aplica-se a 

norma do art. 313, I, do CPC, que determina a suspensão do feito na 

hipótese de morte de qualquer das partes. O referido artigo também 

estabelece em seu parágrafo 1º que a parte deverá providenciar a 

habilitação nos mesmos autos, conforme previsão do art. 689 do CPC. Por 

essa razão, diante da notícia do falecimento da parte ré, necessária se 

faz a suspensão do processo, para que seja promovida a habilitação dos 

sucessores, em observância ao disposto no artigo 313, §1º e §2º, do 

CPC. Desse modo, SUSPENDE-SE o feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 313, § 2º, do CPC. 3 – Sendo promovida a habilitação, 

CONCLUSOS para análise da regularização processual e da petição de id. 

12223572. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80346 Nr: 6896-83.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO WAINER CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:185136-A SP, CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - 

Sociedade Individual de Advocacia - OAB:19961 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 Tento em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, INTIMAM-SE as partes, 

por meio de seus advogados para manifestarem nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150780 Nr: 9576-02.2012.811.0006

 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: DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA, DINALCI VITTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AUGUSTO AMEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:185136-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004573-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA TAVARES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004573-73.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO (186)/[ESPÉCIES DE 

CONTRATOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEUZA 

TAVARES DO AMARAL Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A 1 – Em análise à manifestação de id. 10162050, verifica-se que a 

parte autora visa à reconsideração da sentença de id. 9682317. Diante do 

fato de que se trata de instrumento inidôneo para a reforma da decisão 

prolatada, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, devendo ser 

manejado para tal fim a via recursal adequada, razão pela qual este Juízo 

mantém o quanto determinado na sentença de id. 10162050. 2 – 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. 3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixa de estilo. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de 

abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001628-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ERICKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001631-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOBERSON NARCISO FERREIRA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001265-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO)

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação monitória visando o 

pagamento de soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida no id. 

1694058, foi deferida de plano a expedição do mandado, advertindo ao 

réu que caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Neste 

sentido, preconiza o parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a 

parte requerida, conquanto devidamente citada (id. 9814445), deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação (id. 

13432894). Ante o exposto: 1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em 

mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. Desse modo, 

preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da 

efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. CONSTE 

expressamente no mandado/carta precatória de citação as determinações 

contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Na hipótese de o Oficial de 

Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de 

tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput 

CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a 

parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 3 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 4 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 5 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BORGES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - POSTERGA-SE a análise da tutela de 

urgência para momento após a realização de audiência de conciliação. 2 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Além disso, com fundamento na teoria 

dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe 

o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, DEFERE-SE a 

inversão do ônus da prova. 9 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT,10 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003262-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO)

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUREMBER CEBALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003262-47.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 23.267,99; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, IMISSÃO, PROPRIEDADE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DELCI ALVES DOS SANTOS 

Parte Ré: RÉU: LOUREMBER CEBALHO Trata-se de ação reivindicatória 

ajuizada por DELCI ALVES TEIXEIRA em face de LOUREMBER CEBALHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Antes mesmo do recebimento 

da exordial, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta 

demanda, requerendo as partes a homologação do acordo (id. 10776501). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as partes (id. 

10776501), denota-se que a avença foi firmada em observância à 

validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, 

devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes (id. 

10776501), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Uma vez que não houve a 

angularização processual, custas pela parte autora, contudo, suspensas, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que este Juízo DEFERE 

os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 

Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003262-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO)

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUREMBER CEBALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003262-47.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 23.267,99; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, IMISSÃO, PROPRIEDADE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DELCI ALVES DOS SANTOS 

Parte Ré: RÉU: LOUREMBER CEBALHO Trata-se de ação reivindicatória 

ajuizada por DELCI ALVES TEIXEIRA em face de LOUREMBER CEBALHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Antes mesmo do recebimento 

da exordial, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta 

demanda, requerendo as partes a homologação do acordo (id. 10776501). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as partes (id. 

10776501), denota-se que a avença foi firmada em observância à 

validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, 

devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes (id. 

10776501), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Uma vez que não houve a 

angularização processual, custas pela parte autora, contudo, suspensas, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que este Juízo DEFERE 

os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 

Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003796-88.2017.8.11.0006

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 BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação revisional de contrato c/c 

tutela antecipada ajuizada por IVAN NEY DO ESPIRITO SANTO em face de 

BANCO BMG 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. 

8729130 determinou a emenda da inicial a fim de que a parte autora 

indicasse, expressamente, as obrigações contratuais que pretende 

revisar e o número dos contratos, quantificar o valor incontroverso do 

débito, esclarecer o valor atribuído à causa e comprovar a insuficiência de 

recursos para suportas as despesas processuais. A emenda é vista no id 

n. 9065621, ocasião em que a parte autora pugnou pelo recolhimento das 

custas ao final do processo. Depois, na decisão de id. 9586787, fora 

indeferida a gratuidade da justiça à parte autora, bem como o recolhimento 

das custas ao final do processo. A parte autora comprovou o pagamento 

das custas e despesas processuais (id. 9804859). A decisão de id. 

9935391 informou que as guias apresentadas pela parte autora 

referem-se a outro feito. Dessa forma, determinou a intimação da parte 

autora para comprovar o recolhimento das despesas e custas 

processuais. A certidão de id. 10926161 revela o decurso do prazo sem o 

pagamento das custas processuais. Vieram os autos conclusos. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Em análise detida do 

feito, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte 

autora não efetuou o pagamento das custas e despesas processuais 

após ser devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de 

hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular 

do processo (art. 485, IV do CPC). Saliente-se que a parte autora, apesar 

de intimada, além de não efetuar o pagamento das custas processuais, 

também não demonstrou a alegada impossibilidade financeira para 

suportar as aludidas despesas, motivo pelo qual ocorreu o indeferimento 

do pedido de assistência gratuita. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIME-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001360-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCY DA SILVA CARLINO (RÉU)

LUCAS SILVA DE OIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001360-93.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 120.431,57; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: 

LUCAS SILVA DE OIVEIRA, MARILUCY DA SILVA CARLINO I – Relatório 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT ingressou com a 

presente ação monitória em face de LUCAS SILVA DE OLIVEIRA e 

MARILUCY DA SILVA CARLINO, todos qualificados nos autos. A inicial foi 
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recebida no id. 1864226. Entre um ato e outro, a parte demandada 

apresentou os embargos à monitória de id. 9682675, arguindo, 

preliminarmente, a inépcia da inicial, uma vez que não haveria 

comprovação do valor indicado como devido. No mérito, pugna pela 

aplicação do CDC e afirma que os juros cobrados seriam abusivos, de 

modo que requer a sua limitação em 12% ao ano. A réplica é vista às fls. 

92/112. Os autos vieram conclusos. II – Fundamentação O caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Sem 

delongas, a parte embargante/demandada argui a inépcia da inicial, sob o 

fundamento de que não fora apresentada comprovação do valor indicado 

como devido. No ponto, veja-se que a parte autora cumpriu o disposto no 

§ 2º do art. 700 do CPC, na medida em que apresentou a importância 

devida, instruindo-a com memória de cálculo, o seu valor atual e conteúdo 

patrimonial, além de acostar o próprio instrumento contratual objeto da 

demanda. Logo, não se vê qualquer deficiência documental com relação à 

pretensão indicada na exordial. Logo, este Juízo INDEFERE a preliminar em 

questão. DA APLICAÇÃO DO CDC Prefacialmente, 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. 

Pois bem. 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. 

Tais irresignações serão analisadas em tópicos. No ponto, para esse 

desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ: 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.” Portanto, a cognição do Juízo se aterá 

apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, 

passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial. 

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados 

concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, 

elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo 

que julga ser exorbitante. 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) Assim, a análise judicial se atrelará ao 

que fora especificadamente abordado na peça inicial. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade.” (negrito nosso). Em conjugação com essa 

Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial: “É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

– art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às 

peculiaridades do caso concreto”. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY 

ANDRIGHI) No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à 

confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa 

passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a 

abusividade dos juros: “A taxa média apresenta vantagens porque é 

calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições 

financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz 

embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro 

médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa 

média não é completo, na medida em que não abrange todas as 

modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como 

parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo 

regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a 

elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode 

exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto 

ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. 

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. 

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média (voto proferido pelo 

Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes 

Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, 

minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta 

Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007). Todavia, esta perquirição 

acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de 

critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo 

Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, 

no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros 

contratados foram ou não abusivos.” (negrito nosso) Assim, muito embora 

a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom 

repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser 

declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo 

substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso) No vertente caso, a taxa 

média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultavalores/consultaValoresSeries

.do?method=consultarValores), ficando a cargo da parte autora a juntada 

da respectiva consulta, o que não fora realizado. Diante desse contexto, 

qualquer outra elucubração perde espaço. Logo, não há ilegalidade a ser 

expurgada. Aqui, não se vê qualquer hipossuficiência para a produção da 

prova. Afinal, se a parte autora afirma que os juros são extorsivos, é 

porque os avaliou e, diante de uma comparação com o mercado, chegou, 

então, a essa conclusão. Logo, teria como apresentar tranquilamente tal 

prova. No mais, afora o pedido revisional, não há outra alegação 

apresentada pela parte demandada capaz de afastar a legalidade da 

cobrança promovida pela parte autora. III – Dispositivo Ante o exposto, nos 

termos do § 3º do art. 1.102-C do CPC/1973, este Juízo REJEITA os 

embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque se 

acolhe integralmente a pretensão deduzida na inicial, CONSTITUINDO de 

pleno direito os títulos executivos judiciais, consistente nos débitos 

discriminados na inicial, com a incidência dos encargos contratados até o 

ajuizamento da ação, após o que incidirá correção monetária pelo INPC a 

partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

CONDENA-SE a parte demandada/embargante ao pagamento de custas, 

das despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 

10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do 

CPC, uma vez que este Juízo DEFERE a gratuidade da justiça à parte 

demandada, conforme requerida nos embargos de id. 9682675. 

CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Por oportuno, JULGA-SE extinto o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003517-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZELAINE DOS SANTOS CARVARIO (AUTOR)

VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003517-39.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 28.320,37; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS, ZELAINE DOS SANTOS CARVARIO 

Parte Ré: RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Trata-se de demanda ajuizada por VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS e 

ZELAINE DOS SANTOS CARVARIO em face de VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Entre um ato e outro, a parte 

autora pugnou pela desistência da demanda (id. 11558409). É o relato do 
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essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que a desistência 

é ato potestativo da parte autora e que ainda não houve citação da parte 

contrária, é de ser acolhido o pleito em questão. Posto isso, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora, 

contudo, suspensas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004522-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDA RIBEIRO DA SILVA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004522-62.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEIDA RIBEIRO DA 

SILVA ALENCAR Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por LEIDA RIBEIRO DA SILVA ALENCAR em face 

de BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 20/08/2015 

que lhe acarretou lesões. Afirma, ainda, que pugnou administrativamente 

pelo recebimento do seguro, contudo, teria sido indeferido o pedido. 

Requer, portanto, o recebimento da indenização referente ao Seguro 

Obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (id. 9144083) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 9770924 

argumentando, em preliminares, a necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo. No mérito, sustenta a improcedência do pedido, 

diante da inexistência de invalidez. As partes compareceram na audiência 

de conciliação designada, porém, não houve acordo (id. 9908587). Na 

ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 9906529). A parte autora 

deixou de apresentar réplica à contestação (id. 11001008). O processo 

veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que tange à preliminar pela qual se pede a 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A., é pacífico o entendimento de que o 

pagamento da indenização é realizado por qualquer uma das empresas 

seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT, podendo o 

beneficiário cobrar o valor de qualquer uma delas, razão pela qual este 

juízo rejeita a preliminar em questão. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se ao pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou à 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.” No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9906529 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o pé 

direito. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, restando 

corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos documentos 

médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada 

atestou que a parte autora foi acometida por lesões de partes moles em 

pé/calcanhar, com dor moderada da região, deambulação e pressão local, 

ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 10% (residual). Aduzindo que o 

aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 10% (residual), o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 50% = 6.750,00 x 10% = R$ 

675,00. Portanto, o autor faz jus ao recebimento de R$ 675,00 (seiscentos 

e setenta e cinco reais) os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data 

do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, que ficam arbitrados no 
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valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º, do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000533-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO WILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO)

TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO OAB - SP329670 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Aguardando devolução de mandado pelo meirinho.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004892-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 10 de abril de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005289-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAIAN KESNEY ALVARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 10 de abril de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001641-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001641-78.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.089,18; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: VALDIR 

RODRIGUES DE FREITAS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO fundada no DEC. 911/69, ajuizada por OMNI S/A – CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de VALDIR RODRIGUES DE 

FREITAS. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime 

a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, 

desde já fica analisado o pedido de liminar. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os 

requisitos legais. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da 

pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Intime-se. Cáceres/MT., 10 de abril de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001600-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIYAHU NINIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001600-14.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 57.708,87; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIYAHU NINIO Parte Ré: 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos, etc. Cuida-se de ação de revisão de dívida bancária proposta 

por ELIYAHU NINIO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DOS SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI/MT. Primeiramente, promova-se a associação deste feito com o 

processo de nº 1001395-19.2017.8.11.0006 (ação monitória). No mais, 

verifico a necessidade de emenda da inicial. Dispõe o art. 330, §2º do 

CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 2o Nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. No caso dos autos, o autor não discriminou o 

valor que entende controverso, tampouco quantificou a dívida 

incontroversa, não discutida. Deste modo, o autor deverá emendar a inicial 

no prazo de 15 dias, atendendo ao requisito necessário para a presente 

demanda, qual seja, apontar o valor controverso - aquele que 

eventualmente será discutido na ação, bem como o débito incontroverso, 

sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, dentre os pedidos trazidos 

à baila o autor requer a gratuidade da justiça, alegando incapacidade 

financeira momentânea para pagamento das custas processuais. Neste 

rumo, embora tenha comprovado nos autos encontrar-se inscrito em 

órgão de proteção ao crédito pela requerida, tal fato isolado a meu ver, 

não comprova a insuficiência de recurso financeiros do autor, mormente 

porque se qualificou como empresário. Nesse aspecto, é preciso lembrar 
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que “[...] a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, embora o Código de 

processo Civil disponha sobre a concessão da justiça gratuita àqueles 

que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas e 

despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, convém 

facultar ao autor o direito de provar a impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo, e para tanto deverá em 15 (quinze) 

apresentar documentos que comprovem sua renda mensal e/ou sua 

hipossuficiência sob pena de indeferimento do benefício, ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais 

Decorrido o prazo para as providências apontadas, novamente concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de abril de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004011-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO LUIS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Caceres, 10 de abril de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

manifestar acerca da Certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça. no prazo 

de 10 dias. CERTIDÃO - Certifico que me desloquei até o endereço 

apontado no mandado, a saber, Rua da Membeca, 589 W, Bairro 

Maracanãzinho. Lá estando, PROCEDI A BUSCA, todavia, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER À APREENSÃO do bem indicado, na ação em 

desfavor do (a) (s) Sr.(ª)(s). PAULO SERGIO LUIS FERREIRA visto que 

este (a) não foi encontrado (a). Por conseguinte NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER À CITAÇÃO, por não ter localizado o requerido, tampouco o 

bem indicado. No local, onde funciona a empresa de Funilaria “DO 

JEFFÃO”, obtive contato diretamente com o proprietário, Sr. Jeferson da 

Silva, o qual afirmou que o executado é seu ex-cunhado, porém, que este 

jamais residiu ali, e que não sabe o endereço onde se encontra ou onde 

possa estar o bem. Durante a diligência no referido estabelecimento foi 

constatado que o veículo não estava naquele local. Ante o acima exposto 

devolvo o mandado em cartório para as providências. O referido é 

verdadeiro e disso dou fé. /MT, 6 de fevereiro de 2018.PAULO ROBERTO 

S A N T A N A  L U C A S . O f i c i a l  d e  J u s t i ç a  P r o c e s s o : 

1004011-64.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 320.000,53; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: PAULO SERGIO LUIS FERREIRA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007150-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE DEUS CORREA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo - realização de audiência - 

Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo para apresentação 

de contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à Comarca de OUROESTE/SP, com a finalidade 

de cumprimento da liminar concedida. Cáceres-MT, 10 de abril de 2018. 

SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA CRUZ SOUZA (REQUERIDO)

FABIO PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para cumprimento de mandado 

pelo meirinho.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003691-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 
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do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 10 de abril de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006605-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 10 de abril de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001091-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 10 de abril de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003761-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT0011069A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

IDALINA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

ANITA DA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para devolução de mandado pelo 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001259-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para devolução de mandado pelo 

meirinho.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo - Oficial de Justiça 

devolver mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000725-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (REQUERIDO)

VERA LUCIA MARIA CORDEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo - Oficial de Justiça 

devolver mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002689-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE DEUS NETO OAB - RJ135506 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO COELHO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo - Oficial de Justiça 

devolver mandado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001670-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO BATISTA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001670-31.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SALOMAO BATISTA FONSECA Parte Ré: REQUERIDO: UNEMAT Vistos 

etc. Atento ao endereçamento da peça, promovo a redistribuição da ação 

em favor do Juízo da 4ª Vara Cível o qual detém a competência para 

processar e julgar ações de interesse da Fazenda Pública tal como 

estabelecido na Resolução 005/2014-TP. Cáceres/MT., 10 de Abril de 2018 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172422 Nr: 8086-71.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO TOMICHA SALVATERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456/A MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Escrivã(o)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172182 Nr: 7904-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO, CAMILO AUGUSTO 

GATTASS COSTA, ROSALVO CARNEIRO, BIANCA JORGE DA CUNHA 

CARNEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, requerer 

o que entender de direito, tendo em vista que decorreu o prazo solicitado 

às fls.76.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162067 Nr: 9868-50.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL-PREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO, 

ESPÓLIO DE SIDNEY ANTONIO LOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHEANNI FATIMA SEMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do LAUDO PERICIAL acostado às fls.270/282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140765 Nr: 10418-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para , no prazo 

de 05 (cinco)dias, dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171974 Nr: 7755-89.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOUZA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, 

BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS 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: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:6.501-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/OAB-MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB: 13.431-B MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A efetuar o depósito 

do saldo remanescente, tendo em vista que foi devidamente intimada do 

"Despacho->Mero expediente", de 01/03/2018, foi disponibilizado no DJE 

nº 10212, de 07/03/2018 e publicado no dia 08/03/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações CAROLINA 

DAVOGLIO ARRUDA - OAB:6.501-B, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/OAB-MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB: 13.431-B MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B, representando o polo passivo. Razão pela qual, encaminho 

os autos à conclusão para novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165446 Nr: 2512-67.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FERREIRA VIANA, SANDRA APARECIDA 

MOTA GERVAZONI VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIO FREIRE, GLAUCIA MARIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para tomar conhecimento do despacho a 

seguir transcrito... Vistos em correição.

 1 – Tendo em vista a certidão de fl. 132, que atesta a ausência de 

impugnação à penhora levada a cabo às fls. 124/125, este Juízo DEFERE o 

pedido de fl. 131 e, por conseguinte, autoriza a expedição do alvará na 

forma postulada.

2 – Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se nos 

autos ou requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

3 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

4 – Após, voltem os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000695-09.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 13.459,82; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: EMERSON LUIZ 

FONSECA Vistos etc. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de EMERSON LUIZ 

FONSECA. Em suma, informou a inicial que o autor cedeu ao réu 

empréstimo tendo por garantia fiduciária o seguinte veículo: 

“VOLKSWAGEN, modelo GOL G4 T.FLEX 1.0 8V (TREND) A/G 4P, ano 

2010/2011, chassi 9BWAA05W8BP030135, placa NUC2109, cor PRATA e 

Renavam nº 234404671”. O crédito importou no valor de R$15.123,98 

(quinze mil cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos). Após 

tecer suas razões de fato e de direito, requereu a busca e apreensão do 

veículo na forma do Dec. 911/69. Com a inicial, vieram documentos. A 

liminar foi deferida pelo Juízo no id. 11870098. O veículo foi apreendido no 

dia 21 de Março de 2018 e o requerido devidamente citado (id. 12371053 – 

pág. 2/12371066 – pág. 2). Houve então o comparecimento pessoal do 

requerido junto a Secretaria desta vara informando o pagamento da 

totalidade do valor descrito na inicial (id. 12485196 – pág. 1 e 12485401 - 

Pág. 1). Franqueado o contraditório (id. 12510931) a instituição financeira 

se manifestou no id. 12592164 em cuja oportunidade impugnou o fato do 

réu ter comparecido nos autos sem advogado e ter promovido a juntada 

de comprovante de pagamento através de certidão emitida por servidora 

desta Vara. Também teceu considerações quanto a necessidade de 

pagamento da integralidade da dívida para fins de purgação da mora. Ao 

final, requereu o julgamento de procedência da ação. Foi ainda emitida 

certidão no id. 12525266 - pág. 1 por servidor desta Vara em cuja 

oportunidade informou que em contato com o Departamento da Conta 

Única do TJMT foi informado que o depósito informado no processo pelo 

requerido estava regular. Por fim, o réu novamente fez a juntada do 

comprovante de pagamento do valor alusivo a dívida anotada na inicial, 
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mas desta vez por meio de Advogado (id. 12593319 – pág. 1). É a síntese. 

Decido. Cuida-se de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de EMERSON LUIZ FONSECA. 

Vislumbra-se dos autos que o réu informou a purgação da mora 

comprovando o consequente pagamento do valor apontado na inicial para 

fins de purgação, qual seja, R$13.459,82 (treze mil quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos). O autor impugnou o 

depósito aduzindo a necessidade de não se reconhecer o purgação da 

mora em razão de ter sido informada pessoalmente pelo réu através de 

certidão emitida por Servidora desta Vara. No entanto, a falta apontada 

encontra-se superada, pois o réu reiterou a juntada, desta vez, por meio 

de Advogado (id. 12593319). No tocante ao argumento também ventilado 

pelo autor no sentido de que a purgação da mora deve observar a 

integralidade da dívida, tal também foi observado pelo réu vez que o 

depósito corresponde à integralidade da dívida segundo os parâmetros 

anotados na inicial. Acrescento ainda neste ponto a circunstância de que 

os honorários advocatícios e custas processuais por estarem diretamente 

vinculadas ao mérito/sentença (art. 82, §2° e 85, §2°, incisos I a IV, ambos 

do CPC) não há que se condicionar a purgação da mora informada na 

inicial ao recolhimento de tais encargos. Ademais essa é a redação do § 

1º do art. 2º do Decreto Lei 911/69, que dispõe sobre os encargos 

incidentes em caso de inadimplemento, in litteris: Art. 2o No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). "§ 1º O crédito a 

que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, 

além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando 

expressamente convencionados pelas partes.". Com efeito, diante do 

recolhimento do valor de R$13.459,82 reputo purgada a mora, pois o valor 

observa os parâmetros declinados na inicial. É como decido! Ante o 

exposto, nos termos do art. 3°, §2° do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO objeto da ação ao 

réu. Expeça-se o necessário. Fica ainda intimado o requerido, através de 

seu Advogado, para que no prazo de 15 dias promova a juntada da 

necessária Procuração nos termos do art. 104, §1° do Código de 

Processo Civil. Aguarde-se o decurso do prazo para o oferecimento da 

defesa. Após certifique e retorne concluso. Cáceres/MT, 10 de Abril de 

2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEN SILVA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001642-63.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 10.353,24; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: LUCIEN SILVA 

GARCIA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial com a cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação 

Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora 

do Requerido, consistente na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o 

artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 10 

de Abril de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito em subst. Legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 12840 Nr: 2307-29.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS 

LTDA, EDMEIA MARIA RESENDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Vistos, etc.

a) Intime-se o executado, por meio de seu patrono devidamente constituído 

nos autos, para que se manifeste quanto ao pleito de fls. 248/249, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de preclusão;

b) Transcorrido prazo supra, diga o exequente, e manifeste-se 

expressamente quanto ao pleito de fls. 195/199 e documentos;

c) Após, conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 199616 Nr: 3194-51.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DIRETORIA DE CONCURSOS, ATENA RH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do NCPC, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que se manifeste o teor da Certidão referente 

à Carta Precatória devolvida às fls. 176/180, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007499-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR FARIA FERREIRA (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 
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Conciliação Juizado Data: 19/04/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007501-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS CIRQUEIRA (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: 19/04/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007505-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/04/2018 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: 1007507-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/04/2018 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: 1007510-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Eva de Fátima Guimarães (REQUERIDO)

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (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: 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: 1001730-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

manifeste o reclamante em 5 dias requerendo o que entender pertinente

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEVES RODRIGUES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007511-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSE PEREIRA COUTO DE SOUZA (REQUERIDO)

PAULO CEZAR DE SOUZA (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: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011598-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE PROMOVENTE PARA SE MANIFESTAR 

NOS AUTOS NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006070-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CONCEICAO DE LIMA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 23/04/2018 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: 1006070-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CONCEICAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 23/04/2018 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: 1006262-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 23/04/2018 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: 1006262-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 23/04/2018 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: 1006351-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVILLY TAWANE NUNES 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: 23/04/2018 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: 1006071-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANICE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/04/2018 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: 1006532-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES MARTINS (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: 23/04/2018 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: 1006263-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RIBEIRO (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: 24/04/2018 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: 1006445-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1006445-26.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FLAVIO AUGUSTO TIELLET 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 321 

do CPC, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, colacionando aos autos cópia de seus 

documentos pessoais, bem como do comprovante de endereço. Atendida 

a presente determinação ou certificado o decurso de prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-72.2017.8.11.0006

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)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/04/2018 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: 1005582-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DIAS (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: 24/04/2018 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: 1006706-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEICYANE CAROLINE SANTOS FERREIRA (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: 24/04/2018 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: 1005099-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CLARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

24/04/2018 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: 1005585-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CORREA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/04/2018 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: 1005387-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 24/04/2018 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: 1002939-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON SIQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

24/04/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001529-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001529-12.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.280,30; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KLEBER DE 

SOUZA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a Fazenda Pública para que, caso queira, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Advinda a impugnação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005403-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANA RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (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: 24/04/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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APARECIDA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001626-12.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.119,44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA DA SILVA 

MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA 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 juntar em nome da parte autora comprovante de endereço 

(conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência 

deste Juízo. 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. Cumprida integralmente a determinação supra ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001632-19.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 39.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ARLINDO ROSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, consistente em trazer aos autos 

em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo, assim 

como juntar extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e 

legível, e cópia de seus documentos pessoais. 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. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001638-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO DE OLIVEIRA BASSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001638-26.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: AGOSTINHO DE OLIVEIRA BASSAN Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e 

Resolução n. 022/2011/TP, a petição inicial e demais petições que se 

fizerem necessárias no PJE devem ser inseridos no editor de texto interno 

do sistema e assinados digitalmente. Desse modo, nos termos do artigo 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda a regularização das petições contidas 

nos autos, efetuando a devida inserção das mesmas no editor de texto 

interno do sistema PJE. 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. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007506-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007506-19.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[LICENCIAMENTO DE VEÍCULO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ISMAR LEANDRO DOS SANTOS, LUCIMAR DA SILVA 

SANTOS DIAS Parte Ré: REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defere-se o 

prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 

10 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012821-50.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012821-50.2010.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ELIAS DA SILVA MARIANO Parte 

Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Intime-se o novo patrono da parte a se manifestar acerca da exceção de 

pré-executividade de id. 3642855, no prazo de 15 dias. Aportando a 

manifestação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 

de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005105-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(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: 24/04/2018 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: 1005426-82.2017.8.11.0006

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: 24/04/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006711-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (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: 24/04/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE AUXILIADORA CINTRA DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT0011854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010034-72.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: SOLANGE AUXILIADORA 

CINTRA DE ALCANTARA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. INDEFIRO o pedido do Requerido tendo 

em vista a certidão de Transito em Julgado ( ID 10696772). Assim, 

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) 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 Exequente 

indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na 

busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012821-50.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO/DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003630-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IGNACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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)

 

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: 24/04/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005106-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA JURRUPI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/04/2018 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: 1005483-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIANA 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: 24/04/2018 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: 1005485-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO GERMANO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/04/2018 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: 1001090-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN BRUNO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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: 24/04/2018 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: 8012706-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM SOARES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0011655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO/DECISÃO do id 12413667

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012263-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (12403074), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ), DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADOS DA PARTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS DOS TERMOS DO ID Nº (9304484), FICANDO CIENTE QUE, CASO 

QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ), DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012634-66.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE GAMA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Vistos, etc. RECEBO o 

recurso apresentado pela parte Requerida somente no efeito devolutivo, 

nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 9.099/95, considerando que 

seu recebimento em duplo efeito é medida extraordinário nos Juizados 

Especiais. Tendo em vista que a parte Recorrida apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com 

as nossas homenagens. Expeça-se o necessário Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 4078-32.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO SANT'ANNA, MARIA DA CONCEIÇÃO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010295-76.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010295-76.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.860,87; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: OI 

S.A Vistos, etc. Trata-se de pedido de restituição de custas referentes a 

preparo recursal. Tal pretensão deve ser requerida perante ao Juízo da 

Diretoria do Foro desta Comarca, conforme preconiza a Instrução 

Normativa 02/2011, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Isto posto, 

indefere-se o petitório de id. 6040720, devendo a parte requerida proceder 

nos moldes da normativa acima elencada. Retornem os autos ao arquivo. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 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: 8010529-58.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010529-58.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.884,44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDITE 

ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Considerando a decisão da Turma 

Recursal no id. 2747898, este Juízo recebe o presente recurso inominado 

interposto. Intime-se a parte requerente a apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Aportando as contrarrazões ou decorrido o prazo, 

remetam-se os autos a Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011735-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA APARECIDA FREITAS MIRANDA (REQUERIDO)

MARILENE APARECIDA DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011735-34.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.535,07; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, OBRIGAÇÕES, NOTA PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA 

- ME Parte Ré: REQUERIDO: TELMA APARECIDA FREITAS MIRANDA, 

MARILENE APARECIDA DE SOUZA LIMA Vistos, etc. Dispensado relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. HOMOLOGA-SE, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado 

nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme 

dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 09 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011945-61.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIJANIRA NOVAES DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011945-61.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 11.826,88; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DEIJANIRA NOVAES DO AMARAL 

Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. 

Passa-se a decidir. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a 

expedição de alvará para levantamento dos valores excedentes, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte executada. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 10 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011589-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011589-90.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.243,10; Tipo: Cível; 

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

SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MILTON 

CHAVES LIRA Parte Ré: EXECUTADO: JOAO MARIO RIBEIRO Vistos, etc. 

HOMOLOGA-SE, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único 

da Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando 

as cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento e postular a 

execução nos mesmos autos. Cáceres/MT, 10 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011688-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011688-60.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.029,40; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[PERDAS E 

DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: WANTUIL 

FERNANDES JUNIOR Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.99/95. Passa-se a decidir. Considerando o cumprimento integral 

da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 10 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: 8011711-74.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA FERNANDES BORROMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011711-74.2014.8.11.0006; 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: LUZINETE MARIA FERNANDES BORROMEU Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento dos valores, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. Cáceres/MT, 10 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.: 86662 Nr: 10605-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227718 Nr: 12652-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA, 

ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164471 Nr: 1626-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ORTIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 213379 Nr: 1893-35.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215376 Nr: 3301-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERICK ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES, 

AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 163608 Nr: 878-36.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BATISTA SIMÕES

 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.: 202831 Nr: 5183-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220157 Nr: 7307-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218734 Nr: 6138-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA, EMERSON 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 165635 Nr: 2706-67.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.J.S., MARCELO JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-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.: 139488 Nr: 9108-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JUNIELSON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 168435 Nr: 5018-16.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224308 Nr: 10177-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/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.: 172028 Nr: 7801-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIAS PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 184901 Nr: 5168-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON APARECIDO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207011 Nr: 7990-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL ALVES DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:OAB 7836/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.: 212078 Nr: 931-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANA MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 
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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.: 218623 Nr: 6040-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218745 Nr: 6149-21.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO, para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 183995 Nr: 4645-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 4645-48.2015.811.0006 – Id. 183995

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WAGNER FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

INTIMANDO: Denunciado: Wagner Francisco dos Santos Silva Filiação: 

Francisco França da Silva e Lucilene Francisca dos Santos, data de 

nascimento: 30/05/1991, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU WAGNER FRANCISCO SANTOS SILVA, 

acima qualificado, da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, 

cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) É o relatório. Decido. Pretende-se neste feito 

atribuir a WAGNER FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, pela prática do art. 

121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nas 

implicações da Lei nº 11.340/06 Extrai-se dos autos que este Juízo 

entendeu pela desclassificação do delito homicídio qualificado em sua 

forma tentada, para o delito de lesão corporal, com incidência da Lei n. 

11.340/06, ocasião em que, na mesma oportunidade, condenou o 

denunciado como incurso no art. 129, § 9º do CP (fls. 130/133). Após 

julgamento do recuso da acusação, o E. Tribunal de Justiça deste Estado 

manteve a desclassificação, porém declarou nula a sentença 

desclassificatória, ordenando o retorno dos autos a este Juízo para 

intimação das partes, em obediência aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, para posterior análise do mérito (fls. 171/176) Ao se 

manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela condenação 

do denunciado, nas penas do art. 129, § 9º do CP, nas disposições da Lei 

n. 11.340/06. Já a defesa, em sua manifestação, reiterou a manifestação 

de fls. 124/129. Desta forma, passo à analisar o mérito da causa. A 

materialidade da conduta delituosa está sobejamente comprovada pelo 

Boletim de Ocorrência (fl. 47/48) e Laudo de Exame de Lesão Corporal e 

Mapa Topográfico (fls. 57/60), que atesta a lesão na vítima foi de natureza 

leve. No tocante à autoria, a vítima Alessandra Silva Bispo confirmou a 

agressão sofrida pelo denunciado que, de posse de uma faca, a agrediu 

com soco, pontapé e ainda lhe segurou pelos cabelos e tentou lhe afogar 

(cd-r de fl. 117). As testemunhas inquiridas confirmaram a agressão. Já o 

réu, ao ser interrogado, também confessou ter agredido a vítima com 

socos. Eis a prova judicializada e dela se extrai a ocorrência do delito em 

questão. A palavra da ofendida é firme e coerente, encontrando amparo 

nas provas testemunhais e documental produzidas, na medida em que as 

lesões atestadas no auto de exame de corpo de delito são plenamente 

compatíveis com as agressões narradas pela vítima. Como se sabe nos 

crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume 

especial relevância, por ser a principal prova de que dispõe a acusação 

para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para a 

condenação, mormente se amparado em outros elementos de prova 

produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sobre o 

tema, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO NO 

ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – (...) – MATERIALIDADE E 

AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS – PALAVRA DA VÍTIMA 

CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL – 

NÃO COMPROVAÇÃO DA INJUSTA PROVOCAÇÃO – REAÇÃO 

DESPROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presente 

prova segura e conclusiva acerca da efetiva ocorrência do delito de lesão 

corporal, consubstanciada na palavra da vítima, aliada aos depoimentos 

testemunhais e exame de corpo de delito, inviável o acolhimento da 

pretensão absolutória, quer pela incidência da excludente do art. 25 do CP, 

ou por insuficiência de provas” (Ap 136673/2016, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 06/02/2017). Diante de tais considerações, evidenciadas 

a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, restando 

demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do mesmo e o 

resultado lesivo, tratando-se de fato típico e inexistindo causa de 

excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a aplicação de um 

veredito condenatório. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o denunciado WAGNER 

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, brasileiro, nascido em 30/05/1991, filho 

de Francisco França da Silva e Lucilene Francisca dos Santos, pelo 

cometimento dos crimes previstos no art. 129, § 9º do Código Penal, nas 

disposições da Lei n. 11.343/06. A pena prevista para o delito de lesão 

corporal é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Face às 

diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do 

agente, tida como o grau de censurabilidade da conduta do réu, que tinha 

conhecimento da ilicitude da conduta e podia determinar-se de acordo com 

esse entendimento, apresenta-se em grau ordinário de reprovação. Não 

registra antecedentes criminais; Com relação a sua conduta social e 

personalidade, compreendendo esta como comportamento do agente no 

meio social, familiar e profissional, nada restou apurado. Os motivos do 

crime não justificam a ação do réu. As circunstâncias do delito 

ultrapassaram o ordinário, pois cometido sem possibilidade de defesa da 

vítima e tornam desproporcional a conduta do acusado, a justificar o 

acréscimo à basilar. As consequências deste tipo de delito na maioria das 

vezes são graves e expõem a vida da vitima e causam danos físicos e 

psíquicos. O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática 

do delito. Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em razão 

das circunstâncias do delito. Na segunda etapa do sistema trifásico, 

depreendo a ausência de agravante, mas incide a atenuante da confissão 

espontânea (CP – art. 65, III, ‘d’), motivo pelo qual atenuo a reprimenda em 

15 (quinze) dias, para encontra-la em 03 (três) meses de detenção, o que 

torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias a serem 

analisadas. Iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, nos moldes 

do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Acerca da possibilidade de 

substituição da pena, esta Magistrada entende ser possível, conforme 

entendimento já sedimentado, desde que preenchidos os requisitos legais, 

porém, no caso dos autos, entendo que não faz o réu jus ao benefício de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis 

que o crime foi cometido com extrema violência. Assim, pela análise das 

circunstâncias previstas nos incisos I e III, do art. 44 do CP, possível 

concluir que a substituição não se mostra suficiente e nem socialmente 
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recomendável, razão pela qual não lhe concedo quaisquer os benefícios 

da substituição da pena e nem da suspensão condicional do processo. 

Certificado, que for, o trânsito em julgado: - lance-lhe o nome no ‘Rol dos 

Culpados’; - comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual de Identificação 

e ao Instituto Nacional de Identificação; - anote-se junto ao Cartório 

Distribuidor; - expeça-se Guia de Execução; e - Arquive-se. P. R. I. C.”

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de abril de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215415 Nr: 3322-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HUMBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 (...).Isto posto, DEFIRO o pedido de prisão domiciliar ora pleiteado pelo 

reeducando Carlos Humberto da Silva, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

mediante o cumprimento das seguintes condições:1) Comunicar 

imediatamente ao juízo criminal da comarca de Cáceres/MT a eventual 

mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser intimado 

dos atos processuais;2) No término do período de 30 (trinta) dias, 

comprovar nos autos que ainda encontra-se em tratamento, mediante 

juntada de exames e consultas eventualmente agendadas, ou ainda, 

atestado médico que demonstre a impossibilidade do mesmo em receber 

tratamento dentro do ergástulo público local;3) Não se ausentar do 

território da comarca onde permanecerá, por prazo superior a 07 (sete) 

dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;4) Recolhimento domiciliar 

no período compreendido entre as 21 horas de um dia, até as 06:00 do 

outro, salvo por motivo justificável;5) abster-se da prática de crimes ou 

contravenções penaisSirva cópia da presente como alvará autorizativo de 

cumprimento de pena em regime domiciliar, junto a Comarca de 

Goiânia/GO, bem como de autorização de viagem para fins de transporte 

até referida Comarca e eventual retorno à Comarca de 

Cáceres/MT.Intime-se.Ciência ao Ministério Pública.Cumpra-se, com 

urgência.Diligências necessárias.Demais diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000369-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDES CATARINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000369-52.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 41.606,02; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO RCI BRASIL S.A Parte Ré: REQUERIDO: ERALDES CATARINO DE 

CAMPOS Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 10 de abril 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000346-09.2018.8.11.0005

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:

SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK (RÉU)

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000346-09.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 1.055.113,30; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: FRANCISCO EDUARDO SANCHES 

WALOSZEK, SONIA MARIA SANCHES WALOSZEK Vistos, etc. Faculto a 

parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 10 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000348-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEMIR GONCALVES BERTIM (EXECUTADO)

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000348-76.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 297.623,44; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: ALEMIR GONCALVES BERTIM, DOUGLAS FERNANDO DE 

OLIVEIRA MENDES Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 10 de abril 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000356-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

SOLANO HENRIQUE DESBESSEL (EXECUTADO)

JAQUELINE ANA PRIGOL DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000356-53.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 256.978,76; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: SOLANO HENRIQUE DESBESSEL, DJONY WILLIAN VAZ 

DESBESSEL, JAQUELINE ANA PRIGOL DESBESSEL Vistos, etc. Faculto a 
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parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 10 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000360-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANO HENRIQUE DESBESSEL (EXECUTADO)

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000360-90.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 722.432,33; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL, SOLANO HENRIQUE 

DESBESSEL Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, 

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

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 10 de abril 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93041 Nr: 1296-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Pereira Loyola

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso do prazo de suspensão requerido pelas partes. 

INTIMO o patrono do Exequente para que em 15 dias informe nos autos 

seo o acordo foi cumprido integralmente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12289 Nr: 219-84.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia de Fátima Fabri dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José de Miranda Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido no acordo. Intimo 

a PATRONA do Autor para informar em 15 dias acerca do cumprimento 

integral do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17784 Nr: 1171-92.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Certifico o prazo de suspensão requerido pelas partes. INTIMO o patrono 

do Autor para em 5 dias informar nos autos se houve cumprimento integral 

do acordo juntado nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108985 Nr: 2074-73.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Lemes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique 

bens penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito, 

conforme decisão de fls.106/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40480 Nr: 1339-84.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes, Neusa da Silva 

Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Rodrigues Gimenes 

- OAB:7064/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo autor INTIMO 

o patrono do Autor para em 5 dias dar andamento nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80947 Nr: 3311-55.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Exequente 

assim, INTIMO o patrono do Autor para em 15 dias manifestar nos autos se 

o acordo foi integralmente cumprido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2563 Nr: 713-85.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Mengarda, Clovis Morales Pestano, 

Leomar Dionísio Pedrini

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14.687/MT, Michell Antonio Breda - OAB:16.990

 Intimação da parte autora para providencie a solicitação contida no Oficio 

nº 115/2018 recebido da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra-MT de fls. 308verso a seguir trancrito: " Informo a Vossa Senhoria 

que a Carta Precatória nº 27609-14.2017.811.0055 - código 263897, 

encontra-se aguardando pagamento dos emolumentos do distribuidor no 

valor de 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos), a serem 

depositados na conta104126-, agência 121-8, Banco do Brasil S.A, em 

nome Josue Matheus de Mattos, CPF nº 238.698.799-04, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 10578 Nr: 569-09.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 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):Antônio Altrao e Outros

 Localidade: Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9180 Nr: 1578-40.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luiz D' Almeida, Nelson Graciano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo Autor. 

INTIMO o patrono do autor para em 5 dias dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13939 Nr: 69-69.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do processo requerido pelo 

Exequente. Intimo a patrona do exequente para informar em 5 dias se o 

acordo foi integralmente cumprido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20212 Nr: 2562-82.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto., 

Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gomagril - Gotardo Máquinas Agrícolas Ltda, 

Espólio de José Capeleto, José Ezidio Borim Capeleto.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A, 

Gildo Capeletto - OAB:7288-A, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, 

Viviane Anne Diavan - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - 

OAB:7288-A, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Viviane Anne 

Diavan - OAB:6661/MT

 Intimo as partes para efetuarem o pagamento dos honorários periciais, 

rateado em 50% para cada, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 450-43.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão requerido pelo autor INTIMO 

o patrono do Autor para em 5 dias dar andamento nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40458 Nr: 1326-85.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peninsula Internacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Silvério Cardoso, Ademir Martins 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Augusto Bana - 

OAB:43.045, João Eduardo Loureiro - OAB:23.863/PR, José Silvério 

Santa Maria - OAB:26.571, Leonardo César Bana - OAB:PR/43.043, 

Luis Perci Raysel Biscaia - OAB:24.029/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 Certifico o prazo de suspensão requerido pelas partes. INTIMO o patrono 

do Autor para em 5 dias informar nos autos se houve cumprimento integral 

do acordo juntado nos autos

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000341-84.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROCHA DA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000341-84.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 16.157,91; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: JOAO 

ROCHA DA PAIXAO Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. Relata a parte autora, que por força de instrumento 

particular, concedeu a parte demandada um empréstimo bancário, sendo 

entregue em garantia da dívida, por meio de alienação fiduciária, nos 

termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na inicial, porém, a parte 

requerida tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, pelo que 

foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial e/ou protesto 

do título. Assim, requereu a concessão de medida liminar que determine a 

busca e apreensão do bem em questão. Instruiu a inicial com documentos. 

DECIDO. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada 

em contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia constituição em 

mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 

911/69. Após a análise da inicial e prova convergida aos autos, reputo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar 

pretendida pelo autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as 

partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora do 

requerido por meio do protesto/notificação/intimação do título. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou com a 

pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, 

CITE-SE a parte demandada para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte 

demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente contados da 

execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a 
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integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo CPC, art. 

art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 10 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 85565 Nr: 995-98.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Belarmino Lozano Rocha, Ana Paes de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrona da parte autora para 

que, junte aos autos certidão nos termos da Resolução 115, art 6º do 

CNJ', com a finalidade de envio de Precatório ao Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45005 Nr: 1663-40.2010.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Bueno Ramos, Maria Aparecida Bueno Ramos 

Folgiarini, Jurandir Bueno Ramos, Luiz Ramos Bueno, Natalina Ramos do 

Nascimento, Jair Bueno de Ramos, Antonio Ramos Bueno, Valdir Ramos 

de Oliveira, José Bento Ramos de Oliveira, Davi Ramos Bueno, Pedro 

Bueno Ramos, Gennyr Ramos de Oliveira, Gessy Ramos de Oliveira, Maria 

de Oliveira Fabri, José Ramos Filho, Donizete Ramos de Oliveira, 

Aparecida Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Fabricio 

Alves Mattos - OAB:12.097-B, João Carneiro Barros Neto - 

OAB:15216-MT, Luiz Foletto - OAB:5282/MT, Marcelo Fraga de Mello 

- OAB:8.166-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema 

Viana Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do requerente DR. LUIZ FOLETTO, para que 

apresente aos autos procuração de Carla Adriana Rossi em nome de 

Pedro Bueno Ramos; de Roseneide Aparecida Schmoller Oliveira, Valdir 

Ramos de Oliveira, Rosangela Santos de Oliveira, Antonio Carlos Fabri em 

nome de José Bento Ramos de Oliveira, nos termos da decisão de fls. 283.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40197 Nr: 1054-91.2009.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDSN, APdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdC, ACdC, ACdC, ACdC, APdCJ, ACdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, cientificá-lo da expedição Carta Precatória 

à Comarca de Alta Floresta, objetivando a intimação pessoal do 

requerente.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MACHADO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado constante12176176, bem 

com a guia de recolhimento foram interpostos no prazo legal. Certifico 

ainda, envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais 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: 1000451-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. P. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 04/06/2018 às 

16h30min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste) na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241,Bairro 

Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005020-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DE ANDRADE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA ALVES BORGES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre o Ofício da Secretaria de 

Saúde sob ID. 12643773 no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001122-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre o Ofício da Secretaria de 

Saúde sob ID. 12644410 no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001024-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. L. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. R. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN LOURENCO RODRIGUES OAB - MT15189/O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001797-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE LIMA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLA GHETTI DIAS OAB - SP317998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANDRÉ SANTANA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que não consta nos autos petição inicial, o despacho 

judicial e o instrumento de mandado conferido ao advogado (Art. 260, II do 

CPC), pelo que intimo a parte autora para que junte aos autos os 

documentos acima elencados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145531 Nr: 2321-89.2015.811.0037

 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: Fátima Zeponi Vasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGENOR VASQUES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos advogados da inventariante para que esclareça sobre a 

data dos contratos de FLS. 78/83 VERSO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 186804 Nr: 2376-69.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCA, ETRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação do Ministério Público de fls. 104, intimo à 

parte autora para o cumprimento das providências requerida no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149284 Nr: 4000-27.2015.811.0037

 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: VPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Considerando a juntada da carta precatoria de fls.116 a 133, com a 

realização de estudo social ,intimo as partes para alegações finais no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002853-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS GOMES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002853-75.2017.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAURA PEREIRA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: JOSE 

MARCOS GOMES Vistos etc. Trata-se de pedido de concessão de liminar 

em Ação Declaratória de União Estável Post Mortem ajuizada por Laura 

Pereira Dias em desfavor de eventuais herdeiros do de cujus José Marcos 

Gomes. Narra a requerente que conviveu em união estável com o falecido 

durante 05 (cinco) anos, com o objetivo de constituir família, não tendo 

adquirido bens e nem tiveram filhos. Recebida a petição inicial, determinei a 

citação por edital de eventuais herdeiros do de cujus, bem como a 

intimação da parte autora para colacionar aos autos registro de 

empregado e as fotografias do casal (ID 9013702), o que foi atendido pela 

requerente (ID 9173742 e 9174033). Realizada a citação dos herdeiros por 

edital, a requerente, em sede de audiência de instrução e julgamento, 

informou o endereço em que residiria o genitor do falecido, bem como se 

procedeu à inquirição da informante Marcia Gomes (ID 10840077). No que 

tange ao pedido de concessão liminar do reconhecimento da união estável 

post mortem, entendo que esse merece prosperar. Para a concessão de 

medidas liminares, mister que se façam presentes dois requisitos, quais 

sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora, o que ocorre in casu, vez 

que por meio dos documentos juntados, tais quais fotografias e registro de 

empregado, em que é indicado o estado civil de concubinato, fotografia do 

casal e depoimento da informante Marcia Gomes, a qual era irmã do 

falecido e foi vizinha do casal durante aproximadamente 04 (quatro) anos, 

verifico existirem indícios da convivência. Nesse ínterim, a referida 

informante destaca que a requerente conviveu com o falecido até a data 

do óbito, sendo que em vida a apresentava como esposa. Quanto ao 

periculum in mora, denota-se através da necessidade de habilitação da 

requerente como dependente do de cujus junto ao INSS, com o escopo de 

pleitear o benefício de pensão por morte. Desse modo, entendo que os 

documentos carreados aos autos indicam, em sede de juízo preliminar, a 

probabilidade do direito da autora. Diante do exposto, DEFIRO o pedido 

liminar formulado na petição derradeira, por conseguinte, reconheço 

liminarmente a existência de união estável entre a parte autora e o de 

cujus Jose Marcos Gomes. Concernente à citação do genitor do falecido, 

determino a intimação da parte autora para que indique de forma precisa o 

endereço desse, no prazo de 05 (cinco) dias, para somente após ser 

expedida a missiva de citação, mormente em decorrência do fato de que 

foi lavrada certidão informando o endereço no Município de Primavera do 

Leste/MT (ID 10863738). Cumpra-se. Primavera do Leste, 10/04/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001893-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SANTOS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO MAHNIC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 1001893-85.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: ANDREA SANTOS DE MEDEIROS REQUERIDO: EDNO 

MAHNIC Vistos, etc. Determino a intimação da parte autora para emendar a 

inicial, no prazo legal. adequando o polo passivo da ação, visto que o 

requerido indicado é o próprio falecido, o qual não possui capacidade 

processual. Após, conclusos. Serve a presente como Mandado/Carta 
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Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste, 3 de abril 

de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1005933-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA SOUZA DA PAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA ALANO BATALHA SILVA OAB - GO19600 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNES JACK MARQUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005933-47.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.373,32; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA BETANIA SOUZA DA PAZ 

Parte Ré: RÉU: JHONNES JACK MARQUES DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

da Lei 1.060/50. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos a transação celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, 

do Código de Processo Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada 

em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se 

os autos, com as baixas necessárias. Intime-se. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. PRIMAVERA 

DO LESTE, 5 de abril de 2018. LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO 

PAMPADO Juiz(a) de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005354-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENORY AFONSO ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005354-02.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: ENORY AFONSO ROSSATO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11426911). Intimem-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005359-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU ALBINO AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005359-24.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: TADEU ALBINO AMANCIO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11426981). Intimem-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005362-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1005362-76.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: USIEL DE OLIVEIRA SOUSA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11427034). Intimem-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 

resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000813-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000813-57.2016.8.11.0037 Cumprimento de Sentença 

Exequente: Fábio José de Oliveira Executada: Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Vistos etc. Nos termos do artigo 104 do Código de 

Processo Civil, o advogado não será admitido a postular em juízo sem 

procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou 

para praticar ato considerado urgente. Intime-se o causídico subscritor da 

petição (ID 10917237) para regularizar sua atuação processual, 

apresentando o instrumento de mandato, inclusive com o poder expresso 

para receber, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado 

ser considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, nos 

moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004674-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1004674-17.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELIEL BARBOSA 

DE ANDRADE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em 

razão da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, acolho a integralização do litisconsórcio passivo 

necessário (ID 11425295). Intimem-se os litisconsortes, por intermédio de 

seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, 

para apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira do liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005913-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005913-56.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA 

CADORE EXECUTADO: MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES 

Vistos em correição. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se o executado para 

pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, 

caput), cientificando-o de que, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, 

devendo o executado ser expressamente advertido de que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado 

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

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

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, 

incumbindo ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Inexistindo pagamento no tríduo legal, 

inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 22 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001207-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO GONCALVES DE CARVALHO (RÉU)

MARLENE GONCALVES DE CARVALHO (RÉU)

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte exequente para se manifestar, no prazo legal, 

sobre a certidão do oficial de justiça juntada no ID 12388072

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000653-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI MERCANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ OAB - PR32732 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIOVAN VIEIRA DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003746-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JAIR KUMM (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para providenciar a publicação do edital e 

comprovar no autos.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001063-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LAZZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E 23 TRANSPORTES E PARTICIPACOES EIRELI (RÉU)

JULIANE DOS SANTOS GARCES (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005952-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCIO VENDRAMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA WICHINESKI JUNIOR OAB - PR75211 (ADVOGADO)

WAGNER DE SOUZA MOURA OAB - PR62673 (ADVOGADO)

ROGERIO CALAZANS DA SILVA OAB - PR35955 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

IRIETE CARDOSO CECATTO (EXECUTADO)

JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125135 Nr: 7710-26.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, ELZEO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:12.211-B/OAB/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte requerida 

acerca da decisão transcrita abaixo:

"Processo nº 7710-26.2013.811.0037 (Código 125135)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Luiz Gonzaga Pereira

Executados: Luiz Marcio Romagnoli e Elzeo Romagnoli

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta 

por Luiz Gonzaga Pereira em face de Luiz Marcio Romagnoli e Elzeo 

Romagnoli, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação em relação ao executado Elzeo Romagnoli (fls.68).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, em 

relação ao executado Elzeo Romagnoli, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Certifique-se sobre a oposição de embargos à execução pela parte 

executada, tendo em vista o conteúdo da petição inclusa (fls.62/63). 

Confirmada à apresentação da defesa executiva, determino o 

apensamento aos presentes autos.

Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147949 Nr: 3450-32.2015.811.0037

 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: LEONOR PEREZ BEGA, SELMA PERES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB, LUIZ ANTONIO FELIPETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Intimo o advogado, Dra. MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB-MT 

23.546/O, para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31568 Nr: 3800-06.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI SOLANGE HOFFMANN DANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍMPIO DOMINGOS ACADROLLI, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330-B/MT, EDUARDO MAZZUTTI - OAB:16.003-MT, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, NELI LINO SAIBO - 

OAB:OAB/SC 3.326, NELI LINO SAIBO JÚNIOR - OAB:26986/SC, Patricia 

Saibo - OAB:26121/SC

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca do integral adimplemento 

da obrigação exequenda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177606 Nr: 9382-64.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SOLOTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

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

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar o comprovante do recolhimento dos honorários pericias, 

conforme determinado na decisão de f. 59/60. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55800 Nr: 3378-89.2008.811.0037

 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: MMRDS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 
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SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o advogado 

da parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143283 Nr: 1293-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO, 

LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41357 Nr: 3814-19.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO JOSÉ GADONSKI, OVONIR DOS 

SANTOS PRESTES, SERGIO CLAUDIO VIECILI, JOÃO ALFREDO VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, MARCELO PEDRAZZI - OAB:37477/RS, MAURÍCIO RANGEL 

DOS SANTOS - OAB:48433/RS, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT, ROGERIS PEDRAZZI - OAB:37431/RS

 Intimo o advogado, Dr. Rafael Carlotto Correa - OAB-MT 14.144, para 

devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36333 Nr: 4353-19.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIVEIRA RAVANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 Certifico que nesta data os advogados das partes ficam INTIMADOS para 

prestarem informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132143 Nr: 4509-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON NEVES - OAB:MT 

18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte exequente para 

apresentar o endereço exato dos veículos descrito nas fls. 98, para 

posterior penhora e avaliação dos veículos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 26998 Nr: 2946-46.2003.811.0037

 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: EM, KKMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FLAVIO STASIAK - 

OAB:PR-30659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Certifico que os autos encontram-se desarquivados, intimo o advogado 

da parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30287 Nr: 2548-65.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON DA SILVA CARVALHO 

- OAB:7136 B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Processo nº 2548-65.2004.811.0037 (Código 30287) Ação de Execução 

para a Entrega de Coisa Incerta Exequente: Adubos Viana Ltda 

Executado: Nelson Zanon

 Vistos etc.

Não localizada a coisa, defiro o pedido de conversão da ação de 

execução para a entrega de coisa em ação de execução por quantia 

certa.

Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916).

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, devendo o executado ser expressamente advertido de que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177606 Nr: 9382-64.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SOLOTKE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

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

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 9382-64.2016.811.0037 (Código 177606)Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (Dpvat)Requerente: Abel SolotkeRequerido: 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros Dpvat S/A Vistos em 

correição.Nos termos do artigo 3º, § 3o , do Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.Tratando-se especificamente de processo que envolve cobrança 

de seguro e local designado.Aportando o laudo pericial, intimem-se as 

partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados pelas 

partes.Concluída a prova pericial, remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias.Nos moldes do artigo 334, §4º, I, 

do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual.No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º).Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 31 de agosto de 2017.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003946-73.2017.8.11.0037

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:

CLAYTON DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002429-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU VALENTIN PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não pagou o débito, 

apesar de citada.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005766-30.2017.8.11.0037

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:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça. 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 , para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000536-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NICOLINI (DEPRECADO)

FERNANDO NICOLINI - ME (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000216-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GARZELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL ANDRE TODESCATO (RÉU)

GEISA MARA EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico que até a presente data as partes requeridas não contestaram a 

ação, apesar de citadas.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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: 1000707-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMIGIO LUIS ANDREOLA (RÉU)

JAYME JOSE LOCATELLI (RÉU)

 

Certifico que em consulta a planilha de diligências, constei que não consta 

o nome da Fazenda Aline e segundo informações dos Oficiais de Justiça 

desconhecem referida fazenda, deste modo, impulsiono o presente feito, 

com a finalidade de intimar a parte autora para que informe maiores 

detalhes do endereço, para que possamos dar andamento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000647-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN NELES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000647-54.2018.8.11.0037 Parte Autora: AUTOR: JEAN NELES DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Defere-se o pedido (id. 12003781), e concede-se ao autor, 

o prazo de 30 (trinta) dias para juntada dos documentos. Decorrido o 

prazo, nada sendo postulado, certifique-se e concluso para análise. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004622-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Visto, Considerando que haverá 

mutirão de pericias do DPVAT nessa comarca, então para apurar o grau 

da lesão sofrida pela parte autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto 

CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo. Os dados do 

referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários 

periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), cujo valor atende ao grau de 

especialidade do perito, à complexidade do exame e ao próprio tramite 

necessário para pagamento do valor. Intime-se a seguradora requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Assim, conforme já disponibilizado na agenda do perito, as pericias 

do Seguro DPVAT, serão realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir 

das 07h30 no edifício do fórum desta comarca, por ordem de chegada, 

devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que 

o requerido apresentou seus quesitos juntamente com a contestação. 

Assim, faculta-se ao autor caso entenda pertinente, poderá apresentar 

seus quesitos até a data da pericia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para, no prazo legal, 

apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, concluso para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT,09 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004106-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004106-98.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RAIMUNDO 

NONATO PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do 

DPVAT nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela 

parte autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 

700,00 (setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do 

perito, à complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para 

pagamento do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, 

conforme já disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro 

DPVAT, serão realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 

no edifício do fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido 

apresentou seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, 

faculta-se ao autor caso entenda pertinente, poderá apresentar seus 

quesitos até a data da pericia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para, no prazo legal, 

apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, concluso para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004115-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MIRANDA CANTUARO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004115-60.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LINDINALVA 

MIRANDA CANTUARO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do 

DPVAT nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela 

parte autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 

700,00 (setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do 

perito, à complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para 

pagamento do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, 

conforme já disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro 

DPVAT, serão realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 

no edifício do fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido 

apresentou seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, 

faculta-se ao autor caso entenda pertinente, poderá apresentar seus 

quesitos até a data da pericia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para, no prazo legal, 

apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, concluso para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004119-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA SANTANA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004119-97.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO PEREIRA 

SANTANA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 
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nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004105-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI SIQUEIRA DA COSTA MACHADO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004105-16.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NELCI SIQUEIRA DA 

COSTA MACHADO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do 

DPVAT nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela 

parte autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 

700,00 (setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do 

perito, à complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para 

pagamento do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, 

conforme já disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro 

DPVAT, serão realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 

no edifício do fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido 

apresentou seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, 

faculta-se ao autor caso entenda pertinente, poderá apresentar seus 

quesitos até a data da pericia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para, no prazo legal, 

apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, concluso para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004143-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY DE SOUZA CARVALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004143-28.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SHIRLEY DE SOUZA 

CARVALHO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005709-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO WERMER MARTINS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005709-12.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADEMILSO WERMER 

MARTINS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005687-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAZ BATISTA (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005687-51.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JEFERSON BRAZ 

BATISTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005655-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FAUSTINO DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005655-46.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DANIEL FAUSTINO 

DA COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

J A S TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO DE SOUZA PORTELLA (EXECUTADO)

 

Certifico que a diligência depositada foi utilizada para citação dos 

executados J A S TRANSPORTES e JOSIMAR ALVES DE SOUZA, uma 

vez que é o mesmo endereço, quanto ao executado José Roberto de 

Souza Portella a parte autora deverá providenciar o pagamento da 

diligência para citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005665-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZEKIEL BENTO BEZERRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005665-90.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EZEKIEL BENTO 

BEZERRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004887-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004887-23.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANDRESSA KARINE 

GIACOMINI Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 
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complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004141-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HUALIF JUNIO DA SILVA CRUZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004141-58.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: HUALIF JUNIO DA 

SILVA CRUZ Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004630-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004630-95.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GRAZIELA 

FERREIRA DA SILVA ALVES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias 

do DPVAT nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela 

parte autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão 

disponíveis no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 

700,00 (setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do 

perito, à complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para 

pagamento do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, 

conforme já disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro 

DPVAT, serão realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 

no edifício do fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o 

advogado do autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido 

apresentou seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, 

faculta-se ao autor caso entenda pertinente, poderá apresentar seus 

quesitos até a data da pericia. Com a apresentação do laudo pericial, 

expeça-se alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para, no prazo legal, 

apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, concluso para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005605-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LIMA RODRIGUES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005605-20.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JACQUELINE LIMA 

RODRIGUES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004326-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEREIRA LIMAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de ID 10836547, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1005922-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004726-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROGERIO ROTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não se manifestou nos 

autos, apesar de devidamente citada. Assim, nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com 

a finalidade de intimar a parte AUTORA para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120747 Nr: 3235-27.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NEWTON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:MT 12747, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por 

Banco Rodobens S/A contra Ricardo Alexandre Totti, ambos qualificados.

 Inicialmente tratava-se de ação de Busca e Apreensão.

Não encontrado o bem objeto da ação, deferiu-se pedido de conversão em 

Execução de Título Extrajudicial (p.85).

Tentada a citação do executado para pagar o débito, esta restou 

infrutífera, conforme certidão (p.95).

Intimado para se manifestar, o exequente requereu a busca de ativos 

financeiros na conta do executado, deferindo-se o pedido à p.99 e 

restando negativo o bloqueio, conforme documento (p.100).

 Realizou-se a busca de veículos em nome da parte executada pelo 

sistema RENAJUD, logrando-se êxito e inserindo-se restrições judiciais 

(p.103), e no mesmo ato procedeu-se consulta ao sistema INFOJUD, de 

Declarações de Pessoas Físicas (DIRPF), com resultado negativo, 

conforme documentos (p.104/106).

À p.108, a parte exequente pugna pela extinção da ação, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC e desiste do prazo recursal, bem como, requer a baixa 

de eventuais restrições no nome do executado.

É o breve relato. Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.38/39 e 91/92).

Sem honorários, uma vez que não se formou contraditório.

Realizou-se a baixa das restrições incluídas sobre o veículo do executado 

(p.103), conforme documento anexo.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162029 Nr: 1265-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:MT 5614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:SP 

236.471

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte EMBARGADA 

para manifestar sobre o documento de fls. 144, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157077 Nr: 7688-94.2015.811.0037

 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: WALTER FURLAN, MARIA PRIMON FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA 

PASSOS - OAB:063.096, LEANDRO GUIMARAES DE OLIVEIRA - 

OAB:190.253, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43653 Nr: 6178-61.2006.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DALLAMICO - 

OAB:MT. 9.705-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

RUBIANI FREIRE ALVES - OAB:8459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 335.

Determina-se a penhora a termo do imóvel registrado sob a matrícula nº 

19.976 RGI- Diamantino/MT, conforme documento de p.336/339.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Nomeia-se o executado como depositário fiel, independentemente de outra 

formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.
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Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou 

penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário 

para a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de 

nulidade.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Expeça-se carta precatória para penhora e avaliação. Com a avaliação, 

intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o 

exequente promover o seguimento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75446 Nr: 7761-42.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122A, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:PR/25.276, 

RICARDO LUIZ VELLOZO - OAB:19956/0, STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 (...)Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor.Caso 

não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a indicá-los 

em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC).O(s) executado(s) 

deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.O executado 

poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data 

da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (CPC, art. 915).O reconhecimento 

do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução 

(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de 

embargos, permitirão que o executado requeira o pagamento do saldo 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).Fica(m) 

o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no 

art.5º, inciso XI, da Constituição Federal.A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade.Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176469 Nr: 8773-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELIAS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Cite-se o executado para pagar a dívida correspondente ao valor de 

R$ 3.912,99 (três mil novecentos e doze reais e noventa e nove centavos) 

no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (artigo 829 do CPC).No 

mandado de citação conste, ordem de penhora e a avaliação a serem 

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

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

Sendo frustrada a indicação, intime-se o executado na pessoa de seu 

advogado não o tendo, intime-o pessoalmente para indicar bens passiveis 

de penhora, no prazo de 05 (cinco), sob pena de incorrerem em multa não 

superior a vinte por cento do valor atualizado do débito (art. 774 do CPC) 

e, após, proceder à penhora e avaliação no mesmo ato.O devedor deverá 

também ser intimado para, querendo, oferecer embargos do devedor, no 

prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos 

(art. 915 do CPC).Ainda, o devedor deverá ser intimado, de que, no prazo 

supracitado para opor os embargos, este reconhecer o crédito da 

exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, “caput” do CPC).Caso não seja efetuado o pagamento, 

concluso para análise dos demais pedidos.Desde já se fixa os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que deverão ser reduzidos pela 

metade em caso de pronto pagamento do débito (art. 827 § 2º, do CPC).As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 

20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição 

Federal.A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828, 

do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165739 Nr: 3020-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT/23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:SP/206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Cite-se o executado para pagar a dívida correspondente ao valor de 

R$ 13.448,65 (treze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

cinco centavos) no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (artigo 829 

do CPC).No mandado de citação conste, ordem de penhora e a avaliação a 

serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado. Sendo frustrada a indicação, intime-se o executado na 

pessoa de seu advogado não o tendo, intime-o pessoalmente para indicar 

bens passiveis de penhora, no prazo de 05 (cinco), sob pena de 

incorrerem em multa não superior a vinte por cento do valor atualizado do 

débito (art. 774 do CPC) e, após, proceder à penhora e avaliação no 

mesmo ato.O devedor deverá também ser intimado para, querendo, 

oferecer embargos do devedor, no prazo de 15 dias, contados da juntada 

do mandado de citação aos autos (art. 915 do CPC).Ainda, o devedor 

deverá ser intimado, de que, no prazo supracitado para opor os 

embargos, este reconhecer o crédito da exequente e comprovar o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de 

custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do 

restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput” 

do CPC).Caso não seja efetuado o pagamento, concluso para análise dos 

demais pedidos.Desde já se fixa os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que deverão ser reduzidos pela metade em caso de 

pronto pagamento do débito (art. 827 § 2º, do CPC).As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal.A cópia 

desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 106422 Nr: 5472-05.2011.811.0037

 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: EDMILSON FERREIRA DE LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Visto,

Defere-se o pedido de p.225, expeça-se alvará conforme solicitado.

Após, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176394 Nr: 8735-69.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FILIPPI, DERLI APARECIDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Visto,

Considerando a divergência entre as partes, defere-se o pedido de p. 50, 

e determina-se a remessa dos autos a Contadora deste juízo para que 

elabore cálculo conforme decisão de p. 37/38 do processo executivo (id. 

47711), em apenso. Após, ciência as partes.

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 05/07/2018, às 14h00min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma. Caso não tenham provas a produzir, 

esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das 

hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 

ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 1751 Nr: 675-06.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME, HÉLIO 

RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Visto,

Defere-se o pedido de p.315, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 305 Nr: 588-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.726-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 282, e determina-se que seja expedida 

certidão de crédito, conforme solicitado.

Oficie-se o SERASA para que providencie a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, no valor indicado no calculo.

Conste que a negativação somente ocorre em nome dos executados, por 

pedido expresso do exequente, visto que compete a ele a 

responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, conforme 

disposto no artigo 776 do CPC.

Salienta-se ainda que, em caso de pagamento, ou se a execução for 

garantida ou extinta por qualquer outro motivo, o exequente deverá 

imediatamente comunicar este juízo, para providenciar a baixa, sob as 

penas da lei (artigo 782, §4º do CPC).

Nesse sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO 

EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO 

NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE 

EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer 

o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão 

de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Nº 70071746341 (Nº CNJ: 

0384828-84.2016.8.21.7000).

Depois de cumpridas todas as deliberações acima, intime-se o exequente 

dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161495 Nr: 1038-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIRLENE LEAL SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B, TATIANI PINTO DE LARA - OAB:19.497 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Indefere-se o pedido de p.205/206, uma vez que, os atos constritivos 

sobre o patrimônio da Ympactus Comercial Ltda. são de competência 

exclusiva do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca do Rio Branco/AC, 

conforme já determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

do Conflito de Competência nº 146.994 – ES (2016/0148980-7).

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

Agravo de instrumento – Liquidação individual de sentença proferida em 

ação civil pública – Pedido de penhora sobre os pró-labores e lucros 

auferidos pelos executados na empresa em que eles figuram como sócios 
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– Determinação da penhora de 10% do faturamento da empresa – 

Descabimento – Necessidade de observância à decisão proferida no 

conflito de competência n. 146.994 – ES (2016.0148980-7), de relatoria da 

Ministra Maria Isabel Gallotti – Competência do juízo da 2.ª Vara Cível do 

Rio Branco/AC para a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da 

Ympactus Comercial LTDA. – Juízo singular da liquidação que deve 

postular ao juízo da ação civil pública a liberação dos valores devidos ao 

exequente – Inexistência de prejuízo quanto ao recebimento do crédito – 

Recurso provido, com determinação. (TJ-SP 20171088120188260000 SP 

2017108-81.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 

22/03/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/03/2018).

Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 4484-52.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABOR ASSESSORIA JURÍDICA E 

CONTABILIDADE EM GERAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 102/103 e determina-se a citação por edital do 

executado, devendo a parte autora providenciar o necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação pelo DJE.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6285 Nr: 9-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZATTA E ZATTA LTDA, Leonides José Zatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:MT 3.448, JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - OAB:3777, 

JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 Visto,

Defere-se o pedido de p.254, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62049 Nr: 1797-05.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJA REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10365-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

A parte executada efetuou o pagamento do valor integral da obrigação e 

requereu a extinção do feito (fls.421/422).

 Intimado, o exequente concordou, requerendo a extinção pelo 

cumprimento da obrigação (fls. 454).

 Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o pagamento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

 Com o trânsito em julgado, intime-se o exequente para que informe os 

dados bancários, após a informação, expeça-se alvará.

Após, observadas às formalidades legais, arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164174 Nr: 2293-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, 

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - 

OAB:21217/0 MT, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067, 

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:OAB 21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.43/45 e determina-se a citação por edital dos 

executados.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Outrossim, realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a 

qual restou frutífera em relação ao executado Antonio Carlos, inserindo a 

restrição judicial, conforme documento anexo.

Intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 3129-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FILIPPI, DERLI APARECIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 59/60, e determina-se que seja oficiado o 

SERASA para que providencie a inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes, no valor indicado no calculo de p. 60.

Conste que a negativação somente ocorre em nome dos executados, por 

pedido expresso do exequente, visto que compete a ele a 

responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, conforme 

disposto no artigo 776 do CPC.

Salienta-se ainda que, em caso de pagamento, ou se a execução for 

garantida ou extinta por qualquer outro motivo, o exequente deverá 

imediatamente comunicar este juízo, para providenciar a baixa, sob as 

penas da lei (artigo 782, §4º do CPC).

Nesse sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO 

EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO 

NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE 

EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer 

o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão 

de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Nº 70071746341 (Nº CNJ: 

0384828-84.2016.8.21.7000).

Depois de cumpridas todas as deliberações acima, intime-se o exequente 

dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 8080-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA, 

MELINA BEE PERERA, AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Visto,

Defere-se o pedido de p.260 e determina-se a penhora no rosto dos autos 

do processo n° 1432-14.2010.811.0037 código 69124 em tramite na 2° 

Vara Cível desta comarca, conforme solicitado.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de p.227.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117398 Nr: 8074-32.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E ALVES LTDA, SHERMAN SOUZA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.109, e em consonância com o disposto no 

art.921, III e §1º, do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão 

da execução pelo prazo de 01 (um) ano, ficando suspensa a prescrição.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se 

pessoalmente, para no prazo de 05(cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37068 Nr: 4996-74.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEFAN KUSMIN, DIMITRI KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 

19918-0

 Visto,

Não há valores a serem levantados neste feito. Assim, cumpra-se a 

decisão p. 168.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163702 Nr: 2085-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUETO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME, 

JACO PEDRO SCHEUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 Em consulta no Siscon/DJ foi constatado que o alvará de fls. 49 foi 

cancelado face a inconsistência de dados bancários. Assim, nos termos 

da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte executada para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 1520-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON RIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 196, e determina-se que seja oficiado ao 

SERASA e SPC para que providencie a inclusão do nome do executado 

nos cadastros de inadimplentes, no valor indicado no calculo.

Conste que a negativação somente ocorre em nome dos executados, por 

pedido expresso do exequente, visto que compete a ele a 

responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, conforme 

disposto no artigo 776 do CPC.

Salienta-se ainda que, em caso de pagamento, ou se a execução for 

garantida ou extinta por qualquer outro motivo, o exequente deverá 

imediatamente comunicar este juízo, para providenciar a baixa, sob as 

penas da lei (artigo 782, §4º do CPC).

Nesse sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO 
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EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO 

NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE 

EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer 

o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão 

de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Nº 70071746341 (Nº CNJ: 

0384828-84.2016.8.21.7000).

Depois de cumpridas todas as deliberações acima, intime-se o exequente 

dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SOARES DA SILVA 34122575249 (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N.1000019-36.2016.8.11.0037 AÇÃO: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, 

ANULAÇÃO] EXEQUENTE: CAROLINA VEICULOS LTDA EXECUTADO: 

VALDEIR SOARES DA SILVA 34122575249 CITANDO(A,S): Nome: 

VALDEIR SOARES DA SILVA- CNPJ 19557.053/0001-36, ENCONTRA-SE 

EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

VALOR DO DÉBITO: R$ R$ 1.469,08 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a,s) acima qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora do executado da 

importância líquida, certa e exigível de R 1469,08, representado pelos 

cheque nº 000038. Tendo em vista a impossibilidade do cumprimento 

espontâneo da obrigação, uma vez que o executado no vencimento do 

referido título não efetuou o pagamento, e após apresentado ao banco 

sacado os títulos foram devolvidos por insuficiência e fundos, não resta 

por tanto, a exequente alternativa, senão a propositura da ação. DECISÃO: 

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. 

Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado.A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.Não encontrado(s) o(s) 

executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art.830, do Código de 

Processo Civil.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será 

feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que 

aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o 

executado será intimado pessoalmente, de preferência por via 

postal.Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos bens, 

na qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e ins-truídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art.231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. As citações, 

intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 

17/11/2016. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito ADVERTÊNCIA: 

Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de que, aperfeiçoada 

a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 

embargos. Eu, Marizélia Alves Damasceno, digitei. Pimavera do Leste, 10 

de abril de 2018

4ª Vara Cível
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000331-41.2018.8.11.0037 REQUERENTE: TEREZINHA DE REZENDE 

MARTINS MOREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA proposta por TEREZINHA DE REZENDE DE MARTINS MOREIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos 

devidamente qualificados. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade 

rurícola durante parte do seu período laborativo, juntamente com a 

atividade urbana. Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a 

fruição da aposentadoria por idade híbrida. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação, requerendo o julgamento improcedente 

do pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação. Em audiência de instrução foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. A 

questão controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da 

aposentadoria por idade híbrida, nos moldes do artigo 48, §3º, da Lei nº 

8.213/91, a segurada que já não ostenta a qualidade de trabalhadora rural 

por ocasião do requerimento do benefício previdenciário. Para efeito de 

contextualização, registro o posicionamento firmado em sentenças 

precedentes com a fixação da tese de que o citado dispositivo legal 

abrange apenas os trabalhadores rurais, não beneficiando segurados que 

exerceram a atividade rural no período inicial de sua atividade laborativa, 

abandonando o campo definitivamente. Cumpre registrar que, com o 

advento da Lei n.º 11.718/2008, a qual acrescentou o §3º ao artigo 48 da 

Lei n.º 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a 

somatória do tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho 

urbano para fins de concessão do benefício da aposentadoria por idade 

aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem. Todavia, o dispositivo legal abrange apenas os trabalhadores 
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rurais, não beneficiando segurados que exerceram a atividade rural no 

período inicial de sua atividade laborativa, abandonando o campo 

definitivamente. Nesse sentido a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA MISTA. AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA INCOMPLETO. 1. A concessão de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural está condicionada à 

presença dos seguintes requisitos: contar 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e comprovar 

o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido (art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91). 2. 

Não se desconhece a possibilidade de concessão do beneficio de que 

trata o art 48, §3º, da Lei 8213/91, com redação conferida pela Lei 

11.718/2008 (aposentadoria híbrida ou mista), sendo que o novel instituto 

somente se aplica aos trabalhadores rurais que no momento do 

preenchimento do requisito etário ou do requerimento do beneficio estejam 

comprovadamente vinculados ao campo. 3. Na hipótese, a autora não 

logrou êxito em comprovar a sua condição campesina no período de 

carência, uma vez que, da análise dos documentos acostados, verifica-se 

que o cônjuge da autora exerceu por muitos anos a profissão de motorista 

até o ano de 1998, além de constarem recolhimentos como contribuinte 

individual até 2008 (fls. 117/119), o que é corroborado por prova oral, na 

qual apurou o magistrado a quo que o cônjuge exerceu por muitos anos, a 

atividade de motorista, na cidade de Lauro de Freitas, onde ambos 

residiram e lá tiveram filhos, o que não serve para comprovar a atividade 

campesina no período de carência previsto na lei que regulamenta a 

matéria. Com efeito o juízo concluiu que "ainda que o só exercício de 

trabalho urbano pelo cônjuge não descaracterize a atividade rural da 

autora, nos termos da Súmula 41 da Turma Nacional de Uniformização, tal 

circunstância é um forte indicativo de que a atividade rural não era a forma 

de garantir o sustento da família". Assim, atentando para a circunstância 

de que a autora, no âmbito do feito, deixou de lograr o devido êxito em 

produzir um razoável conjunto probatório da sua condição de rurícola, no 

período de carência necessário ao benefício de aposentadoria por idade 

rural, é de se reconhecer fragilizado o desiderato de configurar o seu 

desempenho de atividade rurícola, sob regime de economia familiar, por 

tempo exigido pela Tabela Progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/91. 4. 

Apelação da parte autora a que se nega provimento. (AC 

0000351-27.2013.4.01.3306 / BA, Rel. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ 

CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 de 19/09/2016) Embora não haja alteração relevante quanto à 

convicção do acerto do conteúdo decisório, fato é que o Superior Tribunal 

de Justiça estabeleceu que, para fins do aludido benefício, em que é 

considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de 

serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento 

anterior ao requerimento da aposentadoria. Para além de admitir a 

aposentadoria por idade híbrida para qualquer espécie de segurado 

(urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça ponderou que o tempo de 

serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado 

para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por 

idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS 

DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO 

MOMENTO QUE ANTECEDE O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 

8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O 

INSS interpôs Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se 

enquadra na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 

8.213/1991, pois por ocasião do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada 

norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 

rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. 

O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 

11.718/2008) dispõe: "§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da 

Previdência Social se constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 

11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de 

trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram 

temporária ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período 

de carência suficiente para a aposentadoria prevista para os 

trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os 

rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Para fins do aludido 

benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo de serviço 

urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho 

exercido no momento anterior ao requerimento da aposentadoria. 5. O 

tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser 

computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das 

contribuições. 6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg 

no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 06/04/2015. Corroborado pelo: STJ, AgRg no REsp 

1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016). 7. A instância de origem 

reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da 

aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento 

proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice 

constante na Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não provido. (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017) Não se pode ignorar que o precedente 

admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 

8.213/91 para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria 

híbrida por idade, a despeito da regra inserta no artigo 55, §2º, do citado 

ato normativo. Isso porque, na exata dicção jurisprudencial, “para fins de 

carência da aposentadoria por idade rural, é contado o efetivo exercício 

de atividade rural, conforme o § 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991. Com base 

nisso, se o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991 prevê a conjugação de dois 

regimes jurídicos previdenciários distintos, por certo que a melhor exegese 

indica que cada regime deve ser considerado com seu respectivo 

regramento, sob pena de se tornar inócuo. Logo, se a aposentadoria por 

idade rural exige apenas a comprovação do trabalho rural em determinada 

quantidade de tempo sem o recolhimento de contribuições, tal situação 

deve ser considerada para fins do cômputo da carência prevista no art. 

48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o 

recolhimento das contribuições da atividade campesina (REsp 

1645790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/02/2017, DJe 25/04/2017).” Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por tempo igual 

ao número de meses de contribuição correspondentes à carência do 

benefício pretendido, considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias de filiação (art. 48, §§2º e 3º e art. 142 da Lei nº 8.213/91); II – 

Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem e 60 

(sessenta) anos, se mulher (art.48, §3º, da Lei nº 8.213/91). Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

preenchimento do requisito de carência, pois os documentos juntados não 

corroboram o exercício de atividade rural suficiente para que, somado ao 

número de contribuições como segurado urbano, haja a concessão do 

benefício. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO 

DO REQUISITO DE CARÊNCIA. Tendo em vista que a carência legalmente 

exigida é de 180 meses, e o conjunto probatório demonstrou o exercício 

de atividade rural durante 06 anos, 06 meses e 13 dias, somando-se com 

as 79 contribuições vertidas pela autora como segurada empregada, 

tem-se um total de 157 meses e 13 dias, não fazendo jus, portanto, ao 

benefício da aposentadoria por idade híbrida, por não preenchimento do 

requisito de carência. (TRF-4 – REOAC 158093220154049999 RS 

0015809-32.2015.404.9999, Relator: HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, 16/12/2015, D.E. 21/01/2016). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 
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regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 do 

Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário”. Consoante às lições colimadas, não 

há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, 

e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo códex. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de março de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005668-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ALCENOR SANTIAGO HONORIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005668-45.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de 

ALCENOR SANTIAGO HONÓRIO e ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que o primeiro 

requerido é portador de distúrbios psicóticos e que faz uso de múltiplas 

drogas, de forma que não possui capacidade para reger sua pessoa e 

administrar seus bens, bem como que está causando transtornos à 

convivência familiar, visto que seus pais são pessoas idosas. Assim, 

pugna, em sede de tutela antecipada, internação compulsória de 

ALCENOR para tratamento da dependência química. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. De início, cumpre trazer à baila que, em função da 

idealização do primado do direito à vida como um dos núcleos essenciais 

da Constituição Federal e de seu correlato direito à saúde artigo 6° e artigo 

196 da CRFB/88, ambos consectários naturais e diretos do princípio da 

dignidade da pessoa humana artigo 1°, inciso III, da CRFB/88, desponta a 

ideia, de cunho inevitável, de predomínio absoluto daquelas concepções 

que privilegiem direitos, garantias e liberdades individuais em detrimento de 

noções transpessoalistas de Estado. Logo, ao Estado democrático pesa o 

dever de assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à 

saúde a todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve 

providenciar a implementação de ações e políticas públicas que promovam 

e garantam, de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução 

de tal direito a todos os cidadãos. O direito à vida e à saúde, de acordo 

com o feitio constitucional, ganha o ‘status’ de primazia absoluta e 

sobrepõe-se aos demais direitos individuais, de modo que irradia seus 

efeitos no seu mais amplo espectro, de forma imediata e integral, 

independentemente de restrições de ordem legal. Nesse sentido: “(…) O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 

A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À 

PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER 

CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O 

reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição 

gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (…)” 

(STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.° 393.175/RS, 2.ª 

Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 12/12/2.006, fonte DJ 

de 02/02/2.007, p. 140). Insta consignar que o artigo 300 do Código de 

Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303, do referido códex, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Dessa forma, a princípio, está demonstrada a existência de 

hipótese factual que retrata que o primeiro requerido encontra-se em 

situação de risco e que, inclusive, pode agravar seu estado de saúde 

face à ausência do tratamento específico, circunstância essa que dá vigor 

a probabilidade do direito invocado. Assim, com o propósito de buscar a 

preservação de direitos, em que a probabilidade do direito invocado 

caracterizado pela situação peculiar de saúde que se encontra o 

requerido probabilidade do direito - e o perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo — corporificado pelo risco que decurso do 

tempo pode catalisar, restaram perfeitamente delineados, de forma a 

indicar a conveniência da medida ventilada, que virá ao encontro de seu 

interesse, os quais devem sobrepor-se aos demais, considero que se 

encontram presentes, parcialmente, as hipóteses que autorizam a 

concessão do pedido postulado em sede de tutela de urgência. Nessa 

toada: “(...). 1. Ainda que não tenha primado pela melhor técnica, o direito 

em tela é de pessoa dependente de drogas, em situação de risco e, assim, 

não pode o Judiciário se furtar de prestar uma jurisdição rápida e efetiva 

para garantir o direito à vida e à saúde, o que justifica a relativização de 

alguns princípios e garantias processuais pela absoluta preponderância 

do bem jurídico tutelado. 2. A Constituição Federal (art. 196) preceitua que 

"saúde é direito de todos e dever do Estado", aí entendido em sentido 

amplo, contemplando os entes federados União, Estados e Municípios. 3. 

Estado e Município são sabidamente partes legítimas passivas em 

demandas que versem sobre internações compulsórias e atendimentos na 

área de saúde mental e drogadição, mormente por ser o Município gestor 

do CAPS, órgão que presta os primeiros atendimentos nessa área, 

inclusive na esfera ambulatorial, dispondo de meios para dar os 

encaminhamentos necessários à internação, quando indicada, que por 

sua vez passa pelo gerenciamento do Estado, através do DAHA da 

Secretaria Estadual de Saúde. 4. Cabe ao Judiciário vigiar o cumprimento 

da Lei Maior, mormente quando se trata de tutelar superdireitos como vida 

e saúde. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 
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70050488196, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 29/11/2012). “(...). 1. Tratando-se de 

pessoa usuária de drogas, agressiva e violenta, é cabível pedir aos entes 

públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de 

que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 2. Os 

entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de 

pessoa cuja família não tem condições de custear. 3. Há exigência de 

atuação integrada do poder público como um todo, isto é, União, Estados e 

Municípios para garantir o direito à saúde. 4. É solidária a responsabilidade 

dos entes públicos. Inteligência do art. 196 da CF. 5. Cabível a condenação 

da Fazenda Pública ao pagamento das despesas processuais. Inteligência 

do art. 6º, letra c, da Lei nº 8.121/85 e do item 3 do Ofício Circular nº 

595/07-CGJ. Recurso desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA)”. (Apelação 

Cível Nº 70047448873, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

28/03/2012). “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - 

DEFERIMENTO - ADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. Verificada a 

presença dos requisitos legais, é de rigor a manutenção de decisão que 

concedeu a antecipação de tutela a fim de permitir a internação 

compulsória de dependente químico". (TJSP, Processo: AI 

1556234320128260000 SP 0155623-43.2012.8.26.0000, Relator(a): Thales 

do Amaral, Julgamento: 05/11/2012, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Público, Publicação: 08/11/2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER A FIM DE DETERMINAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE 

DEPENDENTE QUÍMICO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL PRESENTES 

DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, Processo: AI 

663777020118260000 SP 0066377-70.2011.8.26.0000, Relator(a): Ferraz 

de Arruda, Julgamento: 10/08/2011, Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito 

Público, Publicação: 16/08/2011). Deveras, a dimensão transcendental do 

direito à vida e à saúde, extravasa a concepção tradicional, e por 

considerar que se trata de direitos que ostentam mais alto grau axiológico 

e não admitirem proteção postergada, tem-se consolidado o entendimento 

na seara jurisprudencial de que se afigura perfeitamente possível, com 

espeque no conteúdo normativo do artigo 536 do Código de Processo Civil, 

o bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo e forma de garantir o 

direito a vida e a saúde de quem necessite e não tenha condições de 

arcar com os custos. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO – RECURSO 

ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BLOQUEIO DE 

CONTAS DO ESTADO – POSSIBILIDADE. 1. Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 2. Embora venha o STF adotando a ‘Teoria da 

Reserva do Possível’ em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 3. Recurso especial não provido”. (STJ, Recurso 

Especial nº 835.687/RS, 2.ª Turma, Relator: Ministra Eliana Calmon, julgado 

em 04/12/2007, fonte DJ de 17/12/2007, p. 160). Dessa forma, entendo 

que o pedido deve ser deferido em parte, porquanto o deferimento 

genérico de todos os procedimentos de que o paciente venha a necessitar 

acaba por desprestigiar a análise singular de cada pedido. Assim, sendo 

imprescindível o deferimento de uso de medicamentos, procedimento 

cirúrgicos ou quaisquer atos médicos que não sejam fornecidos pela rede 

pública de saúde, estes deverão ser feitos ao longo dos autos, mediante 

apresentação de indicação/relatório médico. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado na inicial para o fim de: a) 

DETERMINAR que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, adotem as 

providências necessárias para internação da requerido ALCENOR em 

clínica especializada para tratamento de dependente químico, seja na rede 

pública ou privada, bem como prestem o auxílio de todo o necessário para 

que se efetive a pretensão, tal qual fornecendo transporte e alimentação a 

parte requerida, bem como a seu acompanhante; b) DETERMINAR que, na 

hipótese de não cumprimento do preceito mandamental, sejam bloqueadas 

contas públicas estaduais, em montante equivalente ao necessitado pela 

paciente, sem prejuízo das demais deliberações supramencionadas. Sem 

prejuízo, considerando que a parte requerente está patrocinada pela 

Defensoria Pública, nomeio como defensora do requerido ALCENOR, a 

Dra. Flávia Venceslau Gomes, OAB/MT 16843/O, advogada atuante nesta 

Comarca e fixo seus honorários em 01 URH. Cite-se o requerido para, 

querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no 

artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências 

legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Intime-se o requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador-Geral, para o 

cumprimento da liminar. Notifique-se o representante do Ministério Público. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. 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 Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126992 Nr: 9525-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, fica o 

requerente intimado para apresentar novo cálculo, seguindo as diretrizes 

apontadas na decisão de fl. 200/201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175745 Nr: 8386-66.2016.811.0037

 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: CLEUZIMAR GORRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão por seus próprios e 

s u f i c i e n t e s  f u n d a m e n t o s . D e c o r r i d o  o  p r a z o  r e c u r s a l , 

certifique-se.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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101691 Nr: 1126-11.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 535 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir a contradição na sentença de fls. 

111/113, fazendo constar: “Condeno a parte excepta/exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, §2, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e despesas processuais.” Mantenho-a incólume em seus demais 

termos, por seus próprios fundamentos.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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 103951 Nr: 2894-69.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAHY PORTO LOPES 

GOUVÊA DE ALMEIDA - OAB:PR/36072, ARTHUR ACHILES DE SOUZA 

CORREA - OAB:PR/54695, FERNANDA VICENTINI DE AQUINO - 

OAB:PR/40341, FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - OAB:PR/37880, 

ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - OAB:40191, Tiago Simioni Bunn - 

OAB:PR/48958

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, tão somente para sanar o erro 

material, fazendo constar:“(...) Custas processuais e honorários 

advocatícios pelo exequente, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...).” No mais, 

permanecem inalterados os demais termos da sentença.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se.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.: 156006 Nr: 7174-44.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAHY PORTO LOPES GOUVÊA 

DE ALMEIDA - OAB:PR/36072, ARTHUR ACHILES DE SOUZA CORREA - 

OAB:PR/54695, FERNANDA VICENTINI DE AQUINO - OAB:PR/40341, 

FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - OAB:PR/37880, ROGÉRIO SCHUSTER 

JÚNIOR - OAB:40191, Tiago Simioni Bunn - OAB:PR/48958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, tão somente para sanar a omissão, 

fazendo constar:(...) Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (artigo 

496, II, do Código de Processo Civil). (...)”No mais, permanecem inalterados 

os demais termos da sentença.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se.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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010933-79.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

8010933-79.2012.8.11.0037; Valor causa: R$ 241,20; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DUPLICATA, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ADRIANA FRANCO - ME Parte Ré: EXECUTADO: LILIANE 

MARIA SCHEID LEONARCZYK Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: 

LILIANE MARIA SCHEID LEONARCZYK Endereço: Rua DORIVAL MARTINS, 

297, PONCHO VERDE II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos do despacho proferida nos autos e 

a seguir transcrita. Despacho:Vistos, etc.Considerando que a parte 

executada não foi encontrada para ser intimada da penhora on line, 

determino a intimação por edital, para, querendo, impugnar a penhora em 

15 (quinze) dias. 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, NOEMIA KLEIN FERNANDES , digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 10 

de abril de 2018. NOEMIA KLEIN FERNANDES - Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 

1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MAXIMA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA OAB - MG90457 (ADVOGADO)

PAULA BARBOSA SALLES OAB - MG173511 (ADVOGADO)

 

Isto posto, decido pela parcial procedência da reclamação para: 1) 

declarar inexistente os contratos de empréstimos consignados descritos 

na inicial; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante, a 

título de danos materiais o valor de R$1.080,00 (um mil e oitenta reais), 

acrescidos de juros de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, a partir desta data; 3) condenar a parte reclamada a 

indenizar a parte reclamante, pelos prejuízos de ordem moral que causou, 

em quantia que, não comprovada qualquer situação de dano excepcional, 

estabeleço no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data.Após o trânsito em julgado, a reclamada 

deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Publicada e registrada no 

sistema PJE.Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.Luiz Henrique 

Moreira da Silva Juiz LeigoVistos,Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima.P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004386-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON SANTANA BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004386-69.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 18.780,00; 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: 

CLEYTON SANTANA BONFIM Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Juntou-se o 

laudo médico prescrevendo o tratamento cirúrgico e a respectiva 

solicitação ao SUS posteriormente ao pronunciamento do NAT, cuja 

solicitação foi encaminhada prematuramente à disponibilização daqueles 

documentos nos autos, de modo que entendo necessária nova 

manifestação daquele Órgão, sobretudo porque este listou vários 

tratamentos cirúrgicos disponibilizados pelo SUS. Posto isso, solicite-se 

novo Parecer Técnico do NAT, para que se pronuncie especificamente 

sobre o tratamento cirúrgico indicado no relatório médico do Id 10968066, 

observados os demais documentos acostados nos autos. Encaminhem-se 
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todas as peças deste feito. Com a resposta, promova-se a imediata 

conclusão, atentando-se para o encaminhamento do processo na caixa 

adequada do PJe (se possível). Cumpra-se com urgência, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 10 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARI CARLOS DULLIUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001184-50.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; 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: ARI CARLOS DULLIUS 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de 

fazer proposta por ARI CARLOS DULLIUS 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 de mérito, visando consulta com cirurgião 

especializado em pé e tornozelo, via Sistema Único de Saúde, além de 

outros tratamentos. Relata na petição inicial que possui sequela de fratura 

de calcâneo esquerdo, apresentando artrose e dor articular (CID-10 

S92.0, M19.9 e M25.5); a situação é de urgência; é hipossuficiente 

econômico, pois não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento; procurou obter a prestação de saúde 

administrativamente, porém o Poder Público se manteve inerte, bem como 

não sinalizou um prazo para a realização da consulta. O Núcleo de Apoio 

Técnico concluiu que: “a) Quanto à doença alegada: há nos autos relatório 

médico, que comprova o diagnóstico, e justificam os pedido da consulta 

com especialista em pé e tornozelo. b) Quanto à necessidade do 

procedimento solicitado: nos termos do pedido. c) Quanto à urgência do 

procedimento: do que se pode extrair dos autos, concluímos não haver 

URGÊNCIA na realização do procedimento, mas entende-se como 

adequado o prazo de 60 dias para que o autor tenha seu pedido atendido.” 

(Parecer Técnico/NAT nº 505/2018, Id 12535388). 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, 

notadamente pelos dois Relatórios Médicos e o Protocolo de 

Encaminhamento do Ambulatório de Especialidades do SUS, subscritos 

pelo Dr. Ivan Henrique Wahlbrink, Ortopedia e Traumatologia, CRM/MT 4599 

(Id 12048322), corroborados pelo parecer do NAT, os quais apontam que 

o(a) requerente/substituído(a) necessita ser submetido(a) à(s) consulta(s) 

pleiteada(s). Outrossim, visualiza -se, de forma indireta, a indicação 

médica para a avaliação solicitada, materializada pelo protocolo de 

solicitação do(s) procedimento(s) perante a Central de Regulação do SUS, 

bem como pelo espelho da consulta ao sistema de dados SISREG III (Id’s 

12048322 e 12048536), nos quais consta a especificação do(s) 

procedimento(s) requerido(s), assim como o médico solicitante. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, 

se ao final a sentença for favorável ao(à) requerente/substituído(a), 

este(a) já poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. 

Ademais, não obstante o NAT tenha indicado inexistir urgência, 

pondera-se que ele mesmo entendeu adequada a realização do serviço no 

prazo de 60 (sessenta) dias. Vale destacar que o(a) 

requerente/substituído(a) buscou referido(s) procedimento(s) perante o 

SUS em 07.06.2017, sem êxito (vide Protocolo de Entrada/Formulário de 

Solicitação de Procedimentos na Central de Regulação deste Município, 

identificado no SISREG III sob o código 205936730, Id’s 12048322 e 

12048536), portanto, há mais de 10 (dez) meses, não se podendo 

penalizar o(a) requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde 

e determinar que aguarde indefinidamente a dispensação de um 

medicamento, de uma consulta ou de um procedimento médico-hospitalar. 

Diante desse panorama, conclui-se que se a prestação de saúde, naquela 

data, foi eletiva, adquiriu caráter de urgência/emergência, em razão do 

tempo decorrido desde então. No mais, protelar o tratamento requerido, 

implicaria, em última análise, em desperdício de recursos públicos, haja 

vista a eventual necessidade de repetição dos procedimentos já 

realizados. Por fim, 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 ARI CARLOS 

DULLIUS (qualificado(a) na petição inicial), no prazo de 30 (trinta) dias, a 

consulta com médico cirurgião especializado em pé e tornozelo (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. 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 

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 
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da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes processuais, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006276-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MANOEL MAGALHAES SALU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006276-43.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; 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: FLAVIO MANOEL 

MAGALHAES SALU Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Diante do PARECER 

TÉCNICO/NAT Nº 0514/2018 (Id 12550573), sobretudo no item 4 da 

conclusão, onde asseverou que: “Pode ser pertinente, porém não ficou 

comprovado que o pedido dos exames que motivam a causa atual foram 

feitos conforme as normas do SUS. Neste momento também surge o fato 

do atendimento mais recente e é necessário definir se ainda existe a 

necessidade dos mesmos. Caso ainda sejam necessários será preciso 

que os pedidos sejam feitos conforme as normas do SUS e não em 

receituário médico de instituição privada.” (sem grifo no original). Nessa 

mesma esteira, aparece associado à presente ação o processo nº 

1002044-59.2018.8.11.0002, que tramita na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, também ajuizada pelo ora autor, em 

que este requereu a disponibilização de uma vaga de UTI e a prestação de 

assistência à saúde, em razão de cirurgia por traumatismo 

cranioencefálico grave (CID-10 S06.9), na qual foi deferida a tutela 

específica em 18.03.2018. Naquele processo, os documentos indicam que 

o autor residiria na Comarca de Várzea Grande. Por outro lado, verifica-se 

que a declaração de hipossuficiência da Defensoria Pública, nestes autos, 

foi firmada pela genitora do autor e está datada de 04.09.2017 (Id 

11223459), bem como que a presente ação foi distribuída pelo núcleo da 

Defensoria Pública em Primavera do Leste/MT em 19.12.2017, portanto, 

antes de se fazer necessária a internação em UTI na Comarca de Várzea 

Grande. Posto isso, tendo em vista o Parecer Técnico do NAT; visando 

esclarecer os fatos, em especial aferir eventual ausência de interesse de 

agir superveniente, sobretudo diante do quadro clínico decorrente do 

traumatismo cranioencefálico grave (CID-10 S06.9) e do atendimento 

médico-hospitalar que deve (ou deveria) ser prestado ao autor, por força 

da decisão judicial concedida no processo nº 1002044-59.2018.8.11.0002; 

determino que a Defensoria Pública esclareça se permanece a 

necessidade dos exames requeridos na presente ação, bem como se o 

autor reside neste Município de Primavera do Leste, juntando-se um 

comprovante de endereço atualizado. Fixo o prazo de até 15 (quinze) dias 

(art. 321 do CPC c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Após, concluso. 

Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011621-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILENE PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011621-02.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NILENE PEREIRA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos, Indefiro os dois últimos pedidos de bloqueio (Id’s 11360958 e 

9395212), uma vez que não demonstram/esclarecem se houve a 

renovação do pedido perante o SUS, conforme decisão do Id 3345374. 

Com efeito, cabe à parte autora observar que se trata de obrigação de 

trato sucessivo, que deverá ser renovada periodicamente, mediante 

apresentação da receita médica atualizada diretamente aos réus, sob 

pena de perda da eficácia da decisão que deferiu a tutela antecipada. 

Após, verificada a descontinuidade do fornecimento e havendo a 

necessidade de bloqueio e sequestro de valores do erário, tendo em vista 

o Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, os princípios que devem nortear 

a aquisição de produtos e/ou serviços às expensas da Administração 

Pública, deverá o(a) autor(a) apresentar 3 (três) orçamentos, atualizados 

e legíveis (se ainda não o fez), ou justificar, pormenorizadamente, a 

impossibilidade de juntar todos, juntamente com a receita médica 

atualizada e demais documentos comprobatórios da renovação do pedido, 

conforme indicado acima. Por fim, tendo em vista a suspensão de todos os 

processos que versam sobre a obrigatoriedade do Poder Público em 

fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, por 

força da afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ à sistemática dos 

recursos especiais repetitivos, bem como que o presente feito está apto 

para julgamento, suspendo este processo, assim como determino que 

permaneça em cartório até o julgamento do Recurso Especial 

supramencionado, sem prejuízo da sua conclusão em caso de pedido, 

devidamente instrumentalizado, para efetivação da tutela de urgência já 

deferida. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012311-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA APOLINARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012311-31.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GERALDA APOLINARIO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, O processo 

está suspenso para fins de resolução do mérito, conforme decisão nos 

autos. Porém, a última petição da autora (Id 12617494) refere-se à 

efetivação da tutela de urgência já deferida nos autos e não cumprida, 

inclusive com valor previamente bloqueado do erário para efetivação 

daquela. Ainda, informa na mesma petição que “(...) compareceu perante a 

Secretaria Municipal de Saúde, visando a atualização da renovação do 

pedido administrativo perante aquele órgão, sendo informada por aquele 

órgão que quem demandou ação judicial visando dispensação de 

medicamentos, o Estado de Mato Grosso não está mais encaminhando 

nenhuma medicação à Secretaria Municipal de Saúde.”. Assim, diante do 

saldo remanescente do último sequestro de numerário, bem como 

objetivando assegurar a continuidade do tratamento medicamentoso, sem 

prejuízo da recepção e encaminhamento da documentação pertinente para 

renovação cadastral pela Secretaria Municipal de Saúde, determino as 

seguintes providências: a) Expedição de alvará para liberação do valor de 

R$ 528,51 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), 

suficiente à compra de 3 (três) caixas do medicamento vindicado, 

conforme indicado pela autora; b) intimação dos requeridos para que 

possibilitem que a requerente encaminhe a documentação de renovação 

de cadastral mediante a entrega na Secretaria Municipal de Saúde, ficando 

o Município responsável pelo envio à Cuiabá/MT. No mais, mantenha-se 

este processo suspendo, para fins de julgamento do mérito, nos moldes já 

determinados. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 10 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA APOLINARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001332-95.2017.8.11.0037 Reclamante: GERALDA APOLINARIO DE 

OLIVEIRA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO 

e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de 

dispensar o medicamento Lumigan (princípio ativo Bimatoprosta), sob a 

fórmula ordinariamente fornecida pelo SUS e/ou o produto genérico 

respectivo, se autorizado e disponível no mercado nacional, pelo período 

que se fizer necessário. Liminar deferida. Contesta MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE alegando que comprova o cumprimento da decisão 

liminar exarada, responsabilidade do estado custear o pleito autoral. 

Contesta o Estado de Mato Grosso comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, hipossuficiência financeira não 

demonstrada – assistência estatal destinada preferencialmente aqueles 

que realmente necessitam, impertinência da aplicação da multa diária, 

impugnação de valores: utilização da tabela SUS como parâmetro. É o 

breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a 

competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), 

sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 
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mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento de remédios 

que necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados 

aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, 

do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a 

liminar deferida e condenar os reclamados solidariamente a dispensar o 

medicamento Lumigan (princípio ativo Bimatoprosta), sob as fórmula 

ordinariamente fornecida pelo SUS e/ou o produto genérico respectivo, se 

autorizado e disponível no mercado nacional, pelo período que se fizer 

necessário, além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem 

necessários decorrentes da doença. Determino que sejam os requeridos 

intimados para que possibilitem que a requerente encaminhe a 

documentação de renovação de cadastral mediante a entrega na 

Secretaria Municipal de Saúde, ficando o Município responsável pelo envio 

à Cuiabá – MT. Com o objetivo de assegurar a continuidade do tratamento 

medicamentoso; sem prejuízo da recepção e encaminhamento da 

documentação pertinente para renovação cadastral pela Secretaria 

Municipal de Saúde; tendo em vista a última petição da autora (Id 

12617012), bem como diante do saldo remanescente do último sequestro 

de numerário; determino a expedição imediata de alvará para liberação do 

valor de R$ 481,65 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco 

centavos), suficiente à compra de 3 (três) caixas do medicamento 

vindicado, conforme requerido pela autora. Expedido o alvará, intime-se a 

parte autora a retirar o medicamento, bem como para que apresente a(s) 

nota(s) fiscal(is) pertinente(s), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

aquisição do produto. Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do 

produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 

1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) 

ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Subsistindo eventual saldo 

remanescente na conta judicial, expeça-se alvará em favor do Estado de 

Mato Grosso, para devolução daquele, a ser creditado na conta bancária 

cujos dados constam na Secretaria da 5ª Vara. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 07 de abril 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 07 

de abril de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181780 Nr: 11433-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HUGO AMORIM LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO HUGO AMORIM LIMA, Filiação: 

Luzilene Pereira Amorim, data de nascimento: 23/12/1997, brasileiro(a), 

natural de Pva do Leste-MT, solteiro(a), gesseiro, Telefone 6697260031. 

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 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim, agindo, o denunciado Roberto Hugo Amorim 

Lima, incorreu nas sanções dos arts. 309 do Código de Trânsito Brasileiro 

e 329, caput, do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público 

Brasileiro e 329,caput, do Código Penal, pelo que oferece o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a presente 

denúncia, requerendo seja o mesmo citado e cientificado da audiência de 

instrução e julgamento.

Despacho: Código 181780Vistos em correição.1.Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 26.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 03 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190482 Nr: 4063-81.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID AJALA PEREIRA LUIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID AJALA PEREIRA LUIQUE, Filiação: 

Luciana Ajala Jesus e Luiz Ajala Pereira, data de nascimento: 05/03/1999, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

66-99401239. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado David Ajala Pereira Luiq, 

incorreu na sanção art. 309 do Código Trânsito Brasileiro, pelo que 

oferece o Ministério Público Estado de Mato Grosso, por sua agente 

signatária, a presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado e 

cientificado da audiência de instrução e julgamento.

Despacho: Código 190482Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 242. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 03 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174972 Nr: 7962-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO, 

Cpf: 02358561770, Rg: 7.286-611, Filiação: Daura Xavier do Nascimento, 

data de nascimento: 06/09/1996, brasileiro(a), natural de Currais 

Novos-RN, solteiro(a), serviços gerais, pedreiro. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Francisco Xavier do Nascimento, como 

incurso nas penas do Art. 250, § 1º, inciso II, "a" do Código Penal.

Despacho: Código 174972Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 272. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 03 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199492 Nr: 8292-84.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CARDOSO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON CARDOSO VIEIRA, Rg: 

2184307-4, Filiação: Roseli Cardoso Vieira -. Documento, data de 

nascimento: 26/02/1992, brasileiro(a), natural de Colombo-PR, convivente, 

auxiliar de produção, Telefone 66 99691-6994. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Wellington Cardoso Vieira como incurso no Art. 129, § 

9º, c/c o art. 61, inciso II, alíneas "a" (motivo fútil) e "f", ambos do Código 

Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006, devendo ser ele 

citado, processado e, ao final liquidada a prova e apurados os crimes.

Despacho: ICódigo 199492Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 
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na cota ministerial de fl. 39.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 04 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137364 Nr: 8565-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CONEGUNDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO CONEGUNDES DE CAMPOS, 

Cpf: 04324202150, Rg: 1859114-0, Filiação: Aldo Conegundes e Eunice 

Alves Campos -. Documento, data de nascimento: 23/05/1986, 

brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, convivente, servente de 

pedreiro, Telefone 34988729. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Adriano Conegundes de Campos como incurso no Art. 

129, § 9º, c/c o Art. 61, inciso II, alíneas "a" (motivo torpe), e "f", ambos do 

Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006.

Despacho: Código 137364Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 34.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 03 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181744 Nr: 11397-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDIEFERSON REYNAUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILDIEFERSON REYNAUD, Cpf: 

04568657130, Rg: 18334989, Filiação: Maria Edilce Pereira e Gailorde 

Reynaud Filho, data de nascimento: 04/02/1991, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, convivente, técnico em refrigeração. 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: Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Wildieferson Reynaud, como incurso nas 

penas do art. 129, § 9º, do Código Penal pátrio, com as implicaçoes e 

gravames da Lei Federal n. 11.340/2006, requerendo seja recebida e 

instaurada a competente Ação Penal.

Despacho: Código 1817441. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Wildieferson Reynaud, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 9 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192748 Nr: 5146-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONYES MAYCON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONYES MAYCON MACHADO, Cpf: 

03688867190, Rg: 1940214-7, Filiação: Marli Schuster Machado e João 

Maria Machado, data de nascimento: 10/01/1991, brasileiro(a), natural de 

Guarantã do Norte-MT, solteiro(a), tecnico em manutenção de maquinas, 

Telefone 66-99629741. 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: Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia Jonyes Maycon Machado, como incurso no art. 21, do 

Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c o art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código 

Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006.

Despacho: Código 192748Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 34.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 
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conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 03 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154834 Nr: 6671-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR EVANGELISTA, Cpf: 

32173318187, Rg: 2314142-5, Filiação: Ana Rosa Gomes e José 

Evangelista, data de nascimento: 09/02/1964, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, casado(a), auxiliar de serviços gerais, motorista, 

Telefone 6699023840. 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: Ante o Exposto, incorreu o denunciado Odair 

Evangelista, nas sanções do Art. 306, combinado co o art. 198, III, ambos 

da Lei n. 9.503/97, e para que conta ele se proceda , o Ministério Público 

oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o 

denunciado citado para interrogatório e defesa que tiver.

Despacho: Código 154834Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 62.2. Cite-se o acusado, por edital, com prazo de 

15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do 

art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 03 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 09 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187388 Nr: 2673-76.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DOS SANTOS SABADIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Autos código 187388

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 04/10/2018 às 16:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191272 Nr: 4437-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTÉRCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 19365/O

 Autos código 191272

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 04/10/2018 às 16:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120269 Nr: 2743-35.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE MOESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 Autos código 120269

Diante da certidão de fl. 86, designo o dia 15.06.2018 às 13:30 horas para 

audiência de justificação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 04 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201435 Nr: 9127-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLABSON CORDEIRO ROCHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 201435

Ante a informação de fl. 38, designo o dia 15/06/2018 às 14:20 horas, 

para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204959 Nr: 1775-29.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Autos código 204959

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 08/06/2018 às 15:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204828 Nr: 3448-44.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DE MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos código 204828

Diante do aporte do presente executivo de pena nesta comarca, designo 

audiência admonitória para 08.06.2018, às 16:20 horas, oportunidade em 

que serão fixadas as condições do regime semiaberto nesta comarca.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 178458 Nr: 9834-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DANTAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9834-74.2016.811.0037 código 178458

 ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

RÉU(S): JEAN DANTAS CARDOSO

INTIMANDO: Réu(s): Jean Dantas Cardoso Filiação: João Cardoso Gomes 

e Suely Pereira Dantas da Silva (Cópia Certidão Nacimento)_, data de 

nascimento: 06/01/1995, brasileiro(a), natural de Poxoreo-MT, solteiro(a), 

mecânico, Endereço: Rua Ype Roxo, 163, Bairro: Primavera iii -. 8. Km 

Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO do(a,s) denunciado(a,s) acima indicado(a,s), 

de conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia a 

seguir resumida, CIENTIFICANDO-O(A,S) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder(em) a acusação, por escrito.

RESUMO DA INICIAL: Pelo Exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

Denuncia a Vossa Excelência Jean Dantas Cardoso, como incurso nas 

penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006,

DECISÃO/DESPACHO: Código 178458 1. Notifique-se o acusado para 

oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias (LT, art. 55, 

caput).2. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o 

acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até número de 5, arrolar testemunhas (LT, art. 55, § 1º). 3. Sem 

prejuízo, indefiro o item a da cota ministerial de fl. 30, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da CNGC Judicial, contudo defiro b da mesma.4. Requisitem-se ao 

Laboratório Forense em Cuiabá o laudo definitivo de drogas, no prazo de 

10 dias. Intime-se e se cumpra .ALEXANDRE DELICATO PAMPADO 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, Marilene Lucas da F. 

Maia, digitei.

Primavera do Leste - MT, 9 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204914 Nr: 1751-98.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR HEINECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR R. MOURA - OAB:MT 

13.853

 Código 204914

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 16:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 02 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182794 Nr: 327-55.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINARA PITZSCHEL DUARTE, PAULA 

VANESSA DOS SANTOS, JESSÉ ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Autos código 182794

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 11/10/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 40196 Nr: 2662-33.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BALDUINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 Autos codigo 40196

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

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 15.06.2018 às 14:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 125597 Nr: 8167-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO LUIZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO DE 

CARVALHO - OAB:MT 12842, LIDIANE FORCELINI - OAB:

 Autos código 125597

1. Defiro o pedido retro.

2. Assim, expeça-se carta precatória, com prazo de 60 dias, para a 

comarca de Barra do Garças, visando a oitiva da testemunha Maikely 

Fernanda Rodrigues Souto.

3. Desde já, designo o dia 05.06.2018 às 13:30 horas para oitiva da 

testemunha Maysa Cristielly da Silva, devendo a mesma ser intimada no 

endereço indicado à fl. 143.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204833 Nr: 628-30.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19303/O

 Autos código 204833

Ante a informação de retro, designo o dia 13/04/2018, às 13:00 horas, 

para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205260 Nr: 1917-33.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO RODRIGUES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:OAB-MT 15.748

 Código 205260

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 16:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205040 Nr: 1822-03.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIMANO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Código 205040

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 de abril de 2018.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002846-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

 

1002846-74.2017.8.11.0040 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, 10 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002365-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEANDRO GEWINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

 

Processo nº: 1002365-48.2016.8.11.0040 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 e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

 

Eu Oficial de Justiça abaixo assinado que de posse do mandado de id. 

12569502 do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Cidade e Comarca 

de Sorriso-MT, verifiquei que a parte autora recolheu a titulo de Diligencia 

do Oficial de Justiça R$ 1.034,30 (um mil e trinta e quatro reais e trinta 

centavos) id. 12065698 valor esse correspondente a diligencia até o 

Distrito de Boa Esperança. Porem, o endereço informado no presente 

mandado é da comunidade Santa Rosa I e II, qual o valor a ser recolhido é 

de R$ 1.244,30 (um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e trinta 

centavos). Diante exposto REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora à 

efetuar o complemento de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), para tão 

somente após o recolhimento do referido valor, esse oficial dar 

cumprimento ao presente mandado. O referido é verdade e dou fé. 

Geferson Tomazi Oficial de Justiça

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143179 Nr: 380-61.2016.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM, JSM, GTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TARCISIO SOARES MACIEL, Cpf: 

78143241904, Rg: 55047758, Filiação: Vivaldino Soares Maciel e de 

Antonia Soares Maciel, brasileiro(a), separado(a) judicialmente. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 112 de 511



Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 15 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125875 Nr: 2939-25.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDS, MAMDB, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEORGE SANTOS DA SILVA, Filiação: 

Eunice Santos da Silva* e Manoel da Silva, brasileiro(a), casado(a), 

motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134162 Nr: 7543-29.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO FERREIRA DE LIMA, Cpf: 

63274434191, Rg: 08200149, Filiação: Iolanda Maria Honorato de Lima, 

brasileiro(a), casado(a), serviços gerais, Telefone 99248497. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 Dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 23 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114236 Nr: 5741-30.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAT, VLFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO ANDRE TONN, Cpf: 

00633029939, Rg: 75457570, Filiação: Lourdes Tonn* e Valdir Tonn, data 

de nascimento: 01/06/1979, brasileiro(a), Telefone 66-8435-7132. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 26 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28469 Nr: 2941-44.2005.811.0040

 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: FCDS, MDGB, SAFDS, CFS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRERDPL, JLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JADER LUIZ TOLOTTI, Cpf: 

00263267016, Rg: 1087938519, Filiação: Elesio Tolotti e Angela Maria 

Salvatori Tolotti*, data de nascimento: 13/12/1982, brasileiro(a), natural de 

Ronda Alta-RS, solteiro(a), vendedor. atualmente em local incerto e não 

sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.922,27 (Um mil e novecentos e vinte e dois 

reais e vinte e sete centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 26 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50535 Nr: 6432-54.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA CENTAURO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALFA CENTAURO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 37475837000105. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 26 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59775 Nr: 3073-28.2010.811.0040

 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: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DA CIDADE DE SORRISO 

-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELINA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

50294156968, Rg: 0475240-6, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 725,83 (Setecentos e vinte e cinco reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 19 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164249 Nr: 109-18.2017.811.0040

 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: LEONARDO XAVIER DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - SAMUEL FRANCO DALLIA JUNIOR, OAB/MT 

Nº 1602, para na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença de fls. 70/72, conforme cálculo do contador 

judicial de fl. 74, bem como, INTIMAR a PARTE REQUERENTE e a 

RECUPERANDA, a se manifestarem acerca do cálculo de atualização do 

valor exequendo de fl. 74.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105375 Nr: 8447-20.2013.811.0040

 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: ETSON DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 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 
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direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128823 Nr: 4664-49.2015.811.0040

 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: JOSEFA MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORGES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE MENEGOL - OAB:, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca do ofício de fl. 

117

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119252 Nr: 9505-24.2014.811.0040

 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: ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 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 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60901 Nr: 4192-24.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, ANA PAULA CORREA MESQUITA - OAB:20604-A, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57342 Nr: 1170-55.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR COSTARELLI (ESPÓLIO)

 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: ANDRÉ BINOTO DE OLIVEIRA - 

OAB:277014/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/SP 211.648, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - 

OAB:198040/SP

 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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERIDO, que requereu a prova (art. 

95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129105 Nr: 4823-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA MACK MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 183460 Nr: 11239-05.2017.811.0040

 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 VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARDT ANDRÉ ALBRECHT - 

OAB:53186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19982/O, Thiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A

 SENTENCA: "(...). Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta 

ACOLHO o pedido inicial e, com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei 

911/69, consolido nas mãos do autor a posse e domínio plenos e 

exclusivos dos seguintes bens: “MÁQUINA CARREGADEIRA, MARCA 

VOLVO, L60, ANO 2014, SÉRIE VCE0L60FTE0072711; MÁQUINA 

CARREGADEIRA, MARCA VOLVO, L60, ANO 2014, SÉRIE 

VCE0L60FCE0072691; RETROESCAVADEIRA, MARCA VOLVO, MODELO 

BL60 4X4, ANO 2014, SÉRIE VCE0b60BJ02123223”, ficando o credor 

fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial dos mesmos. Por fim, 

ACOLHO PARCIALMENTE o pedido feito pelo requerido em sede de 

contestação, apenas no que tange ao expurgo de eventual cobrança 

cumulada de correção monetária (súmula 30 do STJ), juros moratórios e 

multa. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, no que se refere aos bens 

supramencionados. Sem prejuízo, com relação ao bem remanescente que 

ainda não foi apreendido, qual seja a MÁQUINA ROLO COMPACTADOR DE 

SOLO indicada na exordial, intime-se a parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Tendo em vista que houve 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional 

das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §º 2, do 
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NCPC, dos quais caberá ao autor o pagamento de 70% e, o restante, isto 

é, 30%, ao réu. DECLARO PUBLICADA a sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. DISPENSADO o registro na forma do Provimento nº 

42/2008/CGJ/MT. Transitada em julgado, observadas as formalidades 

legais e efetuado o pagamento das custas, eventualmente devidas, 

arquivem-se. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 01 de Março de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande - Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44523 Nr: 1530-58.2008.811.0040

 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: BADCL, ACF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA SUZY FERREIRA 

FREDERICO - OAB:10307/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA SUZY FERREIRA 

FREDERICO - OAB:10307/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59411 Nr: 2709-56.2010.811.0040

 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: SEG, SLG, LLMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97453 Nr: 9479-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95473 Nr: 7338-05.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, 

VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES MARQUESAN DE 

ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, MARTA BORDIN 

DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, ROSALICE 

MIGLIAVACCA, VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de citadação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126279 Nr: 3169-67.2015.811.0040

 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): MUNDIAL AGRICOLA LTDA - EPP, FERNANDO 

AUGUSTO SHOGO KADOYA, PAULO HENRIQUE TAKESHI KADOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do cálculo judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117515 Nr: 8333-47.2014.811.0040

 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): JORDEANA OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3160 Nr: 127-74.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LARA, EDSON LUIZ 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO PARA FINS DO 

ARTIGO 844 do CPC, que esse encontra disponível na secretaria desde 

2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 413 Nr: 854-96.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, MAURO LUIZ 

SAVI, ADMIR ANTÔNIO ZEN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, DANIEL ZAVAREZE - OAB:10149/O

 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 

DEVEDORA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33587 Nr: 2735-93.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:133.091, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, JOÃO GOMES DE SANTANA 

- OAB:5384, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, MICHELLE FERNANDA 

PEREIRA - OAB:7.134-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145477 Nr: 1688-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ERCILIO SCHWANTES, SADI ZANATTA, 

NERI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, ELIANA DANIELI 

ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 3.421,50 (três mil quatrocentos e 

vinte e um reais e cinquenta centavos), acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências", comprovando-se o 

pagamento nos autos, bem como no mesmo prazo, manifestar-se acerca 

da certidão negativa do Senhor Meirinho de fl. 65/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96491 Nr: 8453-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIDES CARBONERO GOLDONI, JOSEMAR 

LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para PARTE 

EXEQUENTE/REQUERENTE, manifestar acerca da certidão negativa do 

Senhor Oficial de Justiça, sem que pela mesma fosse apresentada 

qualquer manifestação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140459 Nr: 10834-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE, LUIZ ROGÉRIO BIRCK 

SAUSEN, RUDI SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386, JOICE 

WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107263 Nr: 10257-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MAZIERO POZZOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA 

DE AVILA - OAB:10263-B, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 3794-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELINE AUGUSTO ANDREGUETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:82357/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 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 REPUBLICAR a 

DECISÃO de fls. 233/234, haja vista que o(a) procurador(a) da parte 

DEVEDORA, não havia sido cadastrado no momento do envio para 

publicação.

Sentença: "(...). Por essas razões, CONHEÇO da manifestação acostada 

aos autos, de modo que passo a aprecia-la. Suscita o executado, em 

síntese, que por se tratar de execução embasada em duplicata mercantil, 

ante a ausência de sua assinatura no aceite da referida duplicata, bem 

como no recebimento da entrega da mercadoria, a referida execução é 

nula. Pois bem. Primeiramente, quanto a alegação de nulidade da presente 

execução em razão da ausência de sua assinatura no título executivo, 

convém destacar que o requisito legal restou suprido no caso em tela, 

tendo em vista que o título foi protestado no ano de 2006, conforme se 

extrai do instrumento de protesto acostado à fl. 26, em nada tendo se 

insurgido o executado na época. Assim, inadmissível que somente depois 

de decorridos mais de 10 anos do referido protesto venha o executado 
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alegar irregularidades no aceite da duplicata em que figurou na condição 

de sacado. Além disso, ressai dos autos que a causa subjacente do 

negócio mercantil restou comprovada através do pedido acostado à fl. 22, 

o qual inclusive conta com a assinatura do executado. Insta salientar que 

o executado deixou de interpor embargos à execução em momento 

oportuno, sendo que a manifestação empregada aos autos não tem o 

condão de substituir o processo de conhecimento. Sendo assim, ante o 

exposto acima, REJEITO o pleito formulado às fls. 216-223 pelos 

fundamentos supracitados. Por conseguinte, e visando dar continuidade à 

presente execução, INTIME-SE a exequente para manifestar-se, 

requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Sorriso-MT, 21 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande - Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135646 Nr: 8309-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI, EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:OAB/PR 5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2008 Nr: 705-37.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SAFADI JÚNIOR, LUIZ EDUARDO 

SÁFADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA 

- OAB:9.259, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 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 

DEVEDORA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 11762 Nr: 918-67.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FÁVERO VINISKI, MARIA INÊS MACHADO 

VINISKI, NEWTON ACUNHA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA KARPES DE JESUS, DOMINGOS DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 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 

REQUERENTE e REQUERIDA, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 1134-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAÇÃO da PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da indicação de 

bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100444 Nr: 3201-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LUIZ SGANDERLLA

 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:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96 Nr: 686-31.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉ PRETO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

JOSÉ ALVES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, JOVANE DALSÓQUIO - OAB:10289, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja ista o depósito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85009 Nr: 4306-26.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BLEMER OLIVOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 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, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95862 Nr: 7776-31.2012.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 118 de 511



 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: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIETE PAZINATO CENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - 

OAB:10.924/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114631 Nr: 6069-57.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHFR, CDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 48.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89917 Nr: 1538-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, PAULO PIRES CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE DE TAL, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, 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. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 20 de fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91158 Nr: 2931-53.2012.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, PAULO PIRES CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE DE TAL, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, 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. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 20 de fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122740 Nr: 1046-96.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, VML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123217 Nr: 1317-08.2015.811.0040

 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: RAFAEL LUIS MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI MUNIZ DA SILVA, JUNIOR CESAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1317-08.2015.811.0040 Código. 123217

 Vistos etc.

 Considerando que na data de 10/04/2018 esta magistrada participará do 

Curso de Recuperação Judicial e Falências, organizado pelo IBAJUD, que 

se realizará na cidade de Cuiabá, devidamente autorizada pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, bem como que no dia 

11/04/2018 estará em trânsito, sendo provável que não retornará a tempo 
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de realizar as audiências agendadas para as datas acima, redesigno a 

solenidade para o dia 06 de Junho de 2018, às 16:30 horas, mantendo-se 

os demais termos da deliberação anterior.

 Caso já tenham sido expedidas as intimações, determino a Secretaria que 

providencie a imediata cientificação dos Advogados constituídos nos 

autos, ainda que por via telefônica, a fim de evitar deslocamentos 

desnecessários.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 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.: 116354 Nr: 7367-84.2014.811.0040

 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: MADEIREIRA VINICIUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY GETÚLIO FERRARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13.117/MT, MARCOS MOURA HORTA - 

OAB:9811B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144975 Nr: 1406-94.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA BATISTA NACIONAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FELIX CABRAL - 

OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO BRANCO JÚNIOR - 

OAB:86.475, ELIÉZER DIAS PEREIRA - OAB:278.328, Jessika 

Rodrigues Borges - OAB:20940

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2001 Nr: 267-11.1996.811.0040

 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): REINALDO SAFADI JÚNIOR, LUIZ EDUARDO 

SÁFADI, MAURO LUIZ SAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16.253-B, DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT

 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 

DEVEDORA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120383 Nr: 10204-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR, CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97404 Nr: 9430-53.2012.811.0040

 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): RUI PEDRO HOLZBACH, R A 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA -ME (RUI PEDRO HOLZBACH - ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca do pedido de 

impenhorabilidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103050 Nr: 6024-87.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO DAGUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOITA VERDE SERVIÇOS AGRICOLAS E 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101985 Nr: 4906-76.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIALNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATAFORMA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144402 Nr: 1078-67.2016.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS NETO LTDA (MACHADO 

ATACADO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FABRICIO, ADRIANO FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132024 Nr: 6378-44.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR 

MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 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 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129534 Nr: 5082-84.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER ROSSARI, GANE MARIA ROSSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:17976/O, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT6.193

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101427 Nr: 4297-93.2013.811.0040

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A DALPIVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93970 Nr: 5610-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON APOLO DA SILVA NACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de citação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96417 Nr: 8367-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS E PRE-MOLDADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143261 Nr: 406-59.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 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, para 

no prazo legal, especificarem as provas que pretendem produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide, bem como indicar os pontos que 

entenderem controvertidos..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115799 Nr: 6940-87.2014.811.0040

 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: SONIA KAMINSKI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101694 Nr: 4584-56.2013.811.0040

 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: MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANZANA & LANZANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LISBOA YAZBEK - 

OAB:40.443-PR, SABRINA BITTHEYY CAVALLARI DE CARVALHO - 

OAB:OAB/PR 76395, TAILANE MORENO DELGADO - OAB:52080-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50269 Nr: 530-86.2009.811.0040

 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: JOSE LUIZ BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP 211.648

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37963 Nr: 863-09.2007.811.0040

 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: OBJETIVA AGRICOLA LTDA, MARCOS CESAR COSTA, 

JACKSON LUIZ DULNIK, SONIA MARIA DA SILVA COSTA, VALTER 

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA, MARINDIA BERNARDI DULNIK, MARIA 

CRISTINA DEMARCHI SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

SANTOS - OAB:12671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO MACHADO 

OLIVEIRA DE BARCELOS - OAB:79.416

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53867 Nr: 4175-22.2009.811.0040

 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: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LODI, RECAPADORA DE PNEUS 

SÃO CRISTÓVÃO LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Renato Canan - 

OAB:11138, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ANA LUIZA COMPARATO - OAB:160.659, BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, PAULA 

MELLO - OAB:176.951

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001571-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE INES STAELBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI FONTANA DEORR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001571-56.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 181.747,82; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e 

Partilha]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANE INES 

STAELBEN Parte Ré: INVENTARIADO: VANDERLEI FONTANA DEORR 

Vistos, etc. PROCESSE-SE o Inventário. NOMEIO inventariante LUCIANE 

INES STAELBEN DEORR, que deverá prestar compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo 

único do CPC). Prestado o compromisso, apresente o inventariante, no 

prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das quais se lavrará 

termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as primeiras declarações, 

CITEM-SE os interessados por Oficial de Justiça, inclusive as Fazendas 

Pública Municipal, Estadual e Nacional (art. 626 do CPC). Por edital, com 

prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as citações, as 

partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 

627 do CPC). Defiro, por hora, os benefícios da justiça gratuita. 

INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário. SORRISO, 4 de abril de 2018. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146464 Nr: 2214-02.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, LPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANE PEREIRA FONTENELE, Cpf: 

00823157105, Rg: 16111341, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 752,80 (Setecentos e cinquenta e dois reais e 

oitenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 
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certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor , será gerada uma única guia com o valor todas das 

custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 28 de fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114437 Nr: 5889-41.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, GRDS, ERDS, SRDS, SRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

78265436149, Rg: 1071159-7, Filiação: José Alves dos Santos e de Maria 

Jose Araujo dos Santos, data de nascimento: 08/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Ubiratã-PR, casado(a), motorista e pedreiro, Telefone (66) 

96022293. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor , será gerada uma única guia com o valor todas das 

custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 28 de fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58727 Nr: 7035-93.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSO LAITARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ NILSO LAITARTE DA SILVA, Cpf: 

18175783168, Rg: 355764, brasileiro(a), solteiro(a), engenheiro agrônomo. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, 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. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 12 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53263 Nr: 3535-19.2009.811.0040

 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: TRANSPORTADORA TRANSMACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MARINGÁ TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EXPRESSO MARINGÁ TRANSPORTES 

LTDA, CNPJ: 78384674003573. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 734,35 (Setecentos e trinta e quatro reais e 

trinta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 23 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40564 Nr: 5830-97.2007.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HERALDO LIRIO, CARLOS ALBUQUERQUE 

(falecido)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO ANTONIO RUFFATO, MARIA LURDES 

RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELMO ANTONIO RUFFATO, Cpf: 

03678237991 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA LURDES 

RUFATTO, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52581 Nr: 2986-09.2009.811.0040

 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: MAA, MNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEIR LEANDRO DE ALMEIDA, Cpf: 

65655214253, Rg: 590.286, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 (dias), contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 07 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57124 Nr: 970-48.2010.811.0040

 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: ROSEMAR MARIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA MARIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13126- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTA MARIA CORREA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, 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. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 08 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103400 Nr: 6409-35.2013.811.0040

 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: JCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV&DVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON ALEXANDRE DE MOURA 

- OAB:13055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Conforme determinação Judicial, certifico que fora designada Audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 16/05/2018 às 15 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor 

do NCPC “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo”.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50157 Nr: 460-69.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CARLOS ANTONIO DE SOUZA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, zalaudio - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestarem a cerca do 

termo de penhora de veículos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87910 Nr: 7435-39.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DANTAS DE ABREU, EDGAR 

IACHESKY DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR IACHESKI DE ABREU JUNIOR - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA MAYUMI KANDA DOS 

SANTOS - OAB:9.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA MAYUMI KANDA 

DOS SANTOS - OAB:9.371

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora, por seu procurador, via 

DJE, para assinar Termo de Compromisso, no prazo de 05 (cinco)dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10547 Nr: 2336-74.2000.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA, MARCELINO JOSÉ 

FELIPETTO, ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA 

BRAGA - OAB:7280-B, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de cumprir o mandado de avaliação já expedido.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 173118 Nr: 5233-79.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDT, JA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B

 Código: 173118.

Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o órgão ministerial 

instaurou processo administrativo (fls. 10/12), a fim de realizar reunião 

com a Secretária Municipal de Transporte e com a mãe da infante. Porém 

não veio aos autos a ata da reunião ou qualquer outro documento 

comprobatório da realização da mesma.

 Assim, visando subsidiar a análise do pleito, notadamente quanto ao 

pedido liminar, DETERMINO a intimação do Ministério Público Estadual para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, em consonância com o 

acima exposto, sob pena de indeferimento e consequente extinção.

 Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de julho de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ARRUDA ANDRE (AUTOR)

LUCIMARA BRESCHI SERRAGLIO ANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT0006389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO RODRIGO CARVALHO (RÉU)

GIZELE CARINA VIZENTIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000408-12.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.600.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[COMPRA E VENDA, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: APARECIDO ARRUDA ANDRE, 

LUCIMARA BRESCHI SERRAGLIO ANDRE Parte Ré: RÉU: GLAUCO 

RODRIGO CARVALHO, GIZELE CARINA VIZENTIM Vistos, e etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença, 

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte 

autora. Honorários na forma do acordo. Certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, expeça-se o necessário e arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. SORRISO, 4 de 

abril de 2018. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DE OLIVEIRA RAMOS CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO BAUER (RÉU)

Outros Interessados:

A. B. D. O. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA CP 

JUNTO AO JUÍZO DEPRECADO, DEVENDO COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO 

NO PRAZO DE 30 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004598-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS DA SILVA FILHO OAB - SP212751 (ADVOGADO)

ROSA DA SILVA RINO OAB - 027.048.218-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO CARLOS MARONEZZI (EXECUTADO)

EDSON MARCOS MELOZZI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA CP 

JUNTO AO JUÍZO DEPRECADO, DEVENDO COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO 

NO PRAZO DE 30 DIAS.

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

Processo Número: 1000172-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. (RÉU)

 

Certifico que a parte compareceu nesta Secretaria e requereu a juntada 

do comprovante de pagamento no valor de R$ 799,00 (setecentos e 

noventa e nove reais).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001448-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA FLORES (REQUERENTE)

GLENIR GONCALVES FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VICENTIN FERREIRA OAB - MS11146-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ALVES FLORES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O AUTOR PARA JUNTAR AOS 

AUTOS O DESPACHO INICIAL, UMA VEZ QUE NÃO ACOMPANHOU A 

DEPRECATA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000901-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO FLECK MACHADO (EXECUTADO)

CATARINA DA SILVA MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o patrono da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida, via PJE, devendo efetivar o recolhimento das guias de custas e 

taxas, além de instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, 

deverá o patrono comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 

dias. SORRISO, 10 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002197-12.2017.8.11.0040

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:

LUIZ ZORDAN NETO (EXECUTADO)

FABRICIO PEDRO ZORDAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o patrono da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida, via PJE, devendo efetivar o recolhimento das guias de custas e 

taxas, além de instruí-la em conformidade com o art. 260 do CPC. Após, 

deverá o patrono comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 

dias. Ante o pedido retro, impulsiono, ainda, para intimar a parte autora, via 

DJE, para efetuar o recolhimento da guia da certidão de distribuição de 

ação de execução, 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 

Certidão de Distribuição para Processo de Execução. SORRISO, 10 de 

abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001029-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDECI FELIZARDO (EXECUTADO)

JESSICA FELIZARDO (EXECUTADO)

MARILZA TEODORO FELIZARDO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002173-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA MARTINS DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 543,53, no prazo de cinco 

dias, sob pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou certidão de 

dívida ativa e encaminhada a cobrança Judicial, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

SORRISO, 10 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001694-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 
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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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001780-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEYSON BENTO MELLO (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)

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente vez que a Parte Executada foi intimada pelo DJE , que 

publicou na data de 03/04/2018 e o recurso protocolado na data de 

09/04/2018, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o advogado da parte autora, via DJE, para manifestar-se no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001220-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARAN GOIS DE MORAES OAB - PR63060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 15 de 

JUNHO de 2018, às 09:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de abril de 2018. MICHELE OLIVA 

ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001265-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LOPES DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 15 de 

JUNHO de 2018, às 10:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de abril de 2018. MICHELE OLIVA 

ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 15 de 

JUNHO de 2018, às 13:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de abril de 2018. MICHELE OLIVA 

ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 15 de 

JUNHO de 2018, às 14:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 10 de abril de 2018. MICHELE OLIVA 

ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20134 Nr: 313-19.2004.811.0040

 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: MAGRIL MECÂNICA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA, HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS, 

FRANCISCARLOS ALCÂNTARA, LEONARDO ALMODIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144693 Nr: 1227-63.2016.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1844 Nr: 109-53.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA DE FREITAS, AGOSTINHO 

JOSÉ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, HAMILTON 

FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322/MT

 Senão, vejamos: “Não admitem embargos de declaração infringentes, isto 

é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na 

realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 

103/343)”. “Os embargos de declaração não devem revestir de caráter 

infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, 

em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão 

(RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de 

grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua 

inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do 

julgamento e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. 

(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)”. “Mesmos 

nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se 

observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvidas, 

contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese 

de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa 

(STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, 

rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”. Ante o exposto, e por 

tudo mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração 

opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. Preclusa 

a vida recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95592 Nr: 7467-10.2012.811.0040

 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: JESSICA DO NASCIMENTO LUNA, MAYCON CRISTIAN 

DO NASCIMENTO GALVÃO, KEVEN NASCIMENTO GALVÃO - MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, WILLER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 VISTOS.

EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores depositados às 

fls. 267, na forma descrita no parecer ministerial de fls. 281, devendo ser 

observado que os valores relativos aos honorários advocatícios deverão 

ser depositados junto à conta bancária informada no item '5' de fls. 272 e o 

restante em caderneta de poupança, conforme sentença proferida às fls. 

213/214.

 Após, e nada mais sendo requerido, façam-me os autos conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103073 Nr: 6052-55.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO CARBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Ante ao exposto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial e assim o faço para DETERMINAR O 

DESBLOQUEIO do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da 

constrição judicial realizada na conta nº 79665-4 do SICREDI (fls. 214), ou 

seja, o valor de R$ 30.817,00 (trinta mil, oitocentos e dezessete reais). 

CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC.REVOGO os efeitos suspensivos 

concedidos às fls. 96/97.JUNTE-SE cópia desta sentença aos autos da 

ação executiva.Preclusa a via recursal, proceda ao necessário para 

desbloqueio dos valores indicados.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010, §

§ 1º e 3º do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102823 Nr: 5783-16.2013.811.0040

 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: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, porém ficam 

suspensas eis que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita 

(fls. 64).Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Lado 

outro, havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010, § 3º, 

do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121621 Nr: 345-38.2015.811.0040

 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: TEDY WENDELL PUVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:OAB/MS 379, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que os Embargos de Declaração de fl. 146 foram interpostos 

tempestivamente vez que a Parte Requerida foi intimada pelo DJE nº 

10193, que publicou na data de 06/02/2018 e o recurso protocolado na 

data de 29/01/2018, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim 

de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89015 Nr: 594-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELA POSSOBOM ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/SP 206.339

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca dos esclarecimentos do Perito 

Judicial juntado às fls. 222/233, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 9483-34.2012.811.0040
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 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): MERCADO COMPRE FÁCIL LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7974

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93410 Nr: 5574-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO AUGUSTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20.334-A, EGBERTO HERNADES BLANCO - 

OAB:12470-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122641 Nr: 994-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PASTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:6518 e 7.603/MT

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122255 Nr: 758-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80989 Nr: 223-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143158 Nr: 374-54.2016.811.0040

 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: C-CNFDCNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36270 Nr: 5382-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETI FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98810 Nr: 1399-10.2013.811.0040

 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: VALQUIRIA FERRARIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA, MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-b

 Desse modo, em se tratando do entendimento adotado pelo juízo ao 

proferir a decisão, a irresignação da parte embargante deve ser 

manifestada por meio do recurso adequado, uma vez que os embargos de 

declaração não se destinam a revisão ou modificação do que foi 

decidido.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, 

E REJEITO os mantendo incólume da decisão objurgada.Preclusa a via 

recursal, retornem os autos conclusos para julgamento.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126872 Nr: 3518-70.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BARBARA NEDER DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RICARDO JAMIRIAN, ROTATIVA 

COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA, TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.SENTENÇA....Assim, tem-se como imperiosa a procedência do 

pedido inicial, com o consequente reconhecimento da extinção da 

obrigação firmada entre as partes. Posto isso, JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido do consignante, DECLARANDO EFETUADO O 

PAGAMENTO E EXTINTA A OBRIGAÇÃO referente aos cheques n° 

000106 e n° 000107, agência 0812, conta corrente 29144-7 do banco 

Sicredi, no valor de R$ 490,86 (quatrocentos e noventa reais e oitenta e 

seis centavos) cada), cujo valor atual encontra-se depositado em Juízo, 

razão pela qual DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da 

legislação processual vigente. No entanto, considerando tratar-se de réu 

citado por edital, assistido por curadora especial, fica isento do pagamento 

das verbas sucumbenciais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106819 Nr: 9841-62.2013.811.0040

 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: ANTONIO LUIZ PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, SIGISFREDO HOEPERS - OAB:SC/7478

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de:1. Declarar a inexistência e a nulidade dos 

débitos imputados na inicial, no valor de 67.537,22 (sessenta e sete mil, 

quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), decorrentes do 

contrato n.º 0197491212.2. Condenar o requerido Banco Toyota do Brasil 

S/A ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), e correção monetária pelo 

índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 20% do valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

observados os parâmetros ali estabelecidos.Transitada em julgado esta 

sentença, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112001 Nr: 3960-70.2014.811.0040

 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: ADRIANA GUELERE LISSARASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de:1. Declarar a inexistência dos débitos 

imputados na inicial, relacionados à parte requerida Banco Bradesco S.A, 

relativamente ao contrato n. 831000911000091.2. Condenar a requerida 

Banco Bradesco S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 

362, STJ).Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 

em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado esta sentença, 

arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53356 Nr: 3612-28.2009.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AKTD, CRISTIANE SANTOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ADRIANO DIAS, Cpf: 

01101690186, Rg: 655.516, Filiação: Divina Berenice Dias, data de 

nascimento: 20/01/1986, brasileiro(a), natural de Pium-TO, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 63-3361-1579. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138673 Nr: 9984-80.2015.811.0040

 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: DPDEDMG, LGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR ALEXANDRE DOS SANTOS, 

brasileiro(a), solteiro(a), alinhador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 
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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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 26 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95670 Nr: 7562-40.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALENCAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO ALENCAR DA SILVA, Cpf: 

16490339153, Rg: 062305, Filiação: Valdevino Alexandre da Silva e de 

Darci Correia da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, 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. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 20 de fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134115 Nr: 7525-08.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, AILTON RODRIGUES ROSA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AILTON RODRIGUES ROSA - ME, CNPJ: 

00748505000139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 26 de março de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149890 Nr: 4062-24.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERNAMBUCO JOSÉ MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PERNAMBUCO JOSÉ MARIANO, Cpf: 

55495753968, Rg: 2011208, Filiação: Jacir Farias Mariano* e Severino 

Mariano, data de nascimento: 22/07/1957, brasileiro(a), natural de 

Renascença-PR, casado(a), motorista, Telefone 5442670. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 02 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160751 Nr: 9547-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XINGU ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 

AGROPECUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): XINGU ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 

AGROPECUÁRIO LTDA, CNPJ: 06011315000110. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 04 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134836 Nr: 7858-57.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C A MEINERZ COSMÉTICOS - ME, CARLOS ANTONIO 

MEINERZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C A MEINERZ COSMÉTICOS - ME, CNPJ: 

01341648000194 e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

ANTONIO MEINERZ, Cpf: 58994181920, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 05 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139759 Nr: 10546-89.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CARDIM - ME, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO CARDIM - ME, CNPJ: 

04927238000118. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, 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. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF 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, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 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, Daniela Cristina 

Sgarabotto, digitei.

Sorriso, 06 de abril de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAFAEL SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT0010131A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002225-77.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CRISTIANE RAFAEL SIQUEIRA 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA, VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA Trata-se de reclamação proposta por 

CRISTIANE RAFAEL SIQUEIRA em face de LOJAS RIACHUELO S.A. e 

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, em que pretende a 

concessão de medida liminar para a suspensão do parcelamento 

automático do Cartão de Crédito n. 4824.2523.9744.6108, bem assim a 

emissão da fatura do valor incontroverso de R$2.660,53 (dois mil 
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seiscentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). No mérito, a 

condenação da empresa reclamada a título de indenização por danos 

morais no valor de R$12.279,47 (doze mil, duzentos e setenta e nove reais 

e quarenta e sete centavos). A parte reclamante sustenta que é cliente 

das empresas reclamadas, possuindo o Cartão de Crédito n. 

4824.2523.9744.6108. Aduz que, quanto à fatura com vencimento em 

15-4-2017 no valor de R$6.460,53 (seis mil, quatrocentos e sessenta reais 

e cinquenta e três centavos), realizou o pagamento parcial e antecipado 

nos seguintes termos: dois pagamentos no dia 03-4-2017, sendo o 

primeiro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e o segundo no valor de 

R$600,00 (seiscentos reais); e um pagamento no dia 05-4-2017 no valor 

de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Desse modo, os pagamentos 

totalizaram R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais). No entanto, argumenta 

que tentou utilizar o referido cartão e não conseguiu, tendo em vista o 

bloqueio realizado pela empesa reclamada, a qual informou que somente 

reconheceu o primeiro pagamento – R$2.000,00 (dois mil reais) –, sendo 

que os demais – R$600,00 (seiscentos reais) e R$1.200,00 (mil e 

duzentos reais) – teriam sido debitados como “um crédito futuro”, bem 

assim que o sistema realizou automaticamente o parcelamento do saldo 

devedor do valor de R$7.510,00 (sete mil, quinhentos e dez reais) em 10 

(dez) vezes. Por fim, afirma que procurou o PROCON e restou acordado 

que, no prazo de 10 (dez) dias, a empresa reclamada lhe devolveria o 

valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem assim que emitiria um 

boleto para pagamento no valor de R$2.660,53 (dois mil, seiscentos e 

sessenta reais e cinquenta e três centavos), o que não ocorreu. A inicial 

vem instruída com os documentos constantes nos Ids. 6806563, 6806568, 

6806572, 6806575, 6809563, 6809565 e 6809569. A liminar foi concedida 

(Id. 6846681). A primeira empresa reclamada apresenta contestação no Id. 

9336840. Em síntese, sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a sua 

responsabilidade em indenizar a parte reclamante em dano moral, pois que 

cumpriu com a Resolução n. 4.549 de 26 de janeiro de 2017, emitida pelo 

Banco Central. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. A segunda empresa reclamada apresenta contestação 

no Id. 9388665. Inicialmente, sustenta a sua ilegitimidade passiva. No 

mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação 

pretendida pela parte reclamante. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera (Id. 9412728). Impugnação à contestação encontra-se no 

Id. 9519978. Em síntese, rechaça todas as alegações feitas pelas partes 

reclamadas, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É 

o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Vê-se que o Cartão de Crédito n. 4824.2523.9744.6108 possui a bandeira 

VISA, devendo a segunda requerida, portanto, permanecer no polo 

passivo da presente demanda, notadamente porque o art. 14 do CDC 

estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de 

uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as bandeiras de cartão 

de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras 

de cartão pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Pelo 

exposto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que as 

reclamadas estão sujeitas às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertaram no mercado serviços 

financeiros os quais foram contratados pela parte reclamante na condição 

de destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Quanto ao dano moral. No que tange aos danos morais, e sem 

desconsiderar os fatos narrados na inicial, considero que a conduta das 

partes reclamadas não causaram lesão aos direitos da personalidade da 

parte reclamante, tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos 

estão sujeitos, especialmente porque o parcelamento automático não 

implicou quaisquer prejuízo de ordem moral ou financeira, tampouco a 

inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Aliás, 

verifica-se que a parte reclamante promoveu o pagamento do restante do 

débito, conforme se extrai da certidão e dos documentos constantes nos 

Ids. 8162682, 8162700 e 9520012. Sabe-se que o dano moral deve prover 

de ato ilícito apto a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo 

econômico, não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho 

(Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “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 de 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. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se 

que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, 

somente se configurariam com a exposição do consumidor a situação 

humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer 

dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, 

o que não restou comprovado no caso dos autos, que se assemelha mais 

a um eventual inadimplemento contratual. Por outro lado, merecedora de 

acolhimento a pretensão que visa o cancelamento do parcelamento 

automático do saldo devedor em relação ao Cartão de Crédito n. 

4824.2523.9744.6108, pois que expressamente negado pela parte 

reclamante. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, 

no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, tão somente para DETERMINAR o cancelamento do 

parcelamento automático do saldo devedor em relação ao Cartão de 

Crédito n. 4824.2523.9744.6108. Por fim, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. Sorriso, 08 de novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

27 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MAUL GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 
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1004620-42.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARLI MAUL GALLO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Trata-se de 

reclamação proposta por MARLI MAUL GALLO em face de COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT, em que pretende: a) a condenação da parte reclamada a 

pagar o dobro da quantia que demandou por dívida já paga, no valor de 

R$13.174,74 (treze mil cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos); e b) a condenação da reclamada no valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais), a título de indenização por danos morais. A parte reclamante 

sustenta que figurou como avalista em contrato de empréstimo – Cédula 

de Crédito Bancária n. B30731300-8 – realizado por seu sobrinho junto ao 

banco reclamado, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Aduz que, em 

razão do inadimplemento, o banco reclamado ajuizou ação de execução 

em face do contratante e em seu desfavor, no valor de R$ R$ 6.587,37 

(seis mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), a qual 

foi distribuída à Terceira Vara Cível desta Comarca sob o n. 

10622-16.2015.811.0040. Afirma que ao ser citada, tomou conhecimento 

do débito, tendo se dirigido até a agência do banco reclamado localizada 

em Boa Esperança do Norte, efetuando um acordo de quitação em 05 

(cinco) parcelas, sendo a primeira ajustada para o dia 10-4-2016 e a última 

para o dia 10-8-2016. Por fim, alega que a despeito de ter realizado a 

quitação do débito, o banco reclamado promoveu atos expropriatórios na 

aludida ação de execução, como a penhora online e de propriedade rural 

pertencente ao seu marido, situação que lhe ocasionou danos morais. 

Audiência de conciliação realizada em 23-1-2018 restou infrutífera (Id. 

11438872). Contestação encontra-se no Id. 11526856. Em síntese, 

argumenta a regularidade da cobrança, tendo em vista que os 

comprovantes de pagamento acostados pela parte reclamante não são 

referente à Cédula de Crédito Bancária n. B30731300-9, título que dá azo 

a ação de execução distribuída à Terceira Vara Cível desta Comarca sob 

o n. 10622-16.2015.811.0040. Aduz que diversamente do alegado na 

reclamação, logo que houve o pagamento do débito executado, requereu a 

extinção do feito – em 26-5-2017. Reforça, ainda, que o pedido de 

penhora do imóvel rural se deu em 09-9-2016, sendo que o pagamento do 

débito ocorreu somente em maio/2017. Por fim, informa que o esposo da 

parte reclamante, diferentemente do sustentado na inicial, possuía 

conhecimento a respeito da Cédula de Crédito Bancária n. B30731300-9, 

pois que assinou documento a ela relacionado. Nesses termos, argumenta 

a inexistência de dano moral a ser reparado, pugnando pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação à contestação 

consta no Id. 11612527. Em síntese, a parte reclamante rechaça todas as 

alegações de fato e de direito sustentadas pela parte reclamada. Ao final, 

pugna pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, os quais 

foram contratados pela parte reclamante, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, no que diz 

com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º. O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude da cobrança 

impugnada pela parte reclamante. De início, a parte reclamante demonstrou 

a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na 

Cédula de Crédito Bancária nº B30731300-8 (Id. 9771759), pois que 

figurou como avalista de contrato firmado por Valdinei Maul, bem assim a 

prestação de serviço defeituoso, uma vez que, mesmo tendo efetuado o 

pagamento das 05 (cinco) parcelas – primeira com vencimento em 

10-4-2016 e a última com vencimento para 10-8-2016 –, a parte reclamada 

continuou a promover atos expropriatórios em desfavor da parte 

reclamante nos autos da execução n. 10622-16.2015.811.0040 (Cód. 

139994), a qual tramitou perante à Terceira Vara Cível desta Comarca. 

Dos autos da aludida execução n. 10622-16.2015.811.0040, verifica-se 

que a parte reclamante foi citada em 04-4-2016 (Id. 9771777). Petição de 

penhora online foi protocolizada em 06-5-2016 (Id. 9771773) – ou seja, 

após ter firmado acordo de parcelamento com a parte reclamante –, a qual 

foi deferida em 31-5-2016 (Id. 9771773), somente não se materializando 

em razão da inexistência de fundos em contas bancárias pertencentes à 

parte reclamante (Id. 9771773). Já em 05-7-2016, a parte reclamada 

informa ao juízo da execução que promoveu a averbação judicial em 

registros de imóveis pertencentes a parte reclamante (Id. 9771773) – ou 

seja, após ter firmado acordo de parcelamento com a parte reclamante –, 

requerendo, em 12-9-2016, a penhora dos aludidos imóveis (Id. 9771785), 

pretensão deferida em 19-10-2016 (Id. 9771791) e materializada em 

09-3-2017 (Id. 9771791) – ou seja, após a quitação do acordo de 

parcelamento pela parte reclamante. Por fim, consta petição da parte 

reclamada pugnando pela extinção do feito em razão do pagamento, 

protocolizada em 26-5-2017 (Id. 9771791). Sentença de extinção foi 

proferida em 07-7-2017 (Id. 9771796). De outro lado, a parte reclamada 

não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, notadamente 

quanto à regularidade da cobrança efetuada frente à parte reclamante, 

sustentada que quitação do débito exigido somente ocorreu em maio de 

2017 (Id. 11526856). Aliás, ampara-se em erro da parte reclamante quanto 

à comprovação do pagamento referente à Cédula de Crédito Bancária nº 

B30731300-8, sustentando que os documentos comprobatórios de 

quitação do acordo de parcelamento se referem a título diverso – 

B60730358-0 – daquele que last reou a execução n . 

10622-16.2015.811.0040. Nesse ponto, importante registrar que se trata 

de erro irrelevante da parte reclamante, pois, conquanto tenha juntado nos 

autos da aludida execução documentos de quitação quanto ao título 

B60730358-0 (Ids. 9771790 e 9771796), inegável que o parcelamento 

efetuado pela parte reclamante em relação à Cédula de Crédito Bancária 

nº B30731300-8 (Id. 9771759) foi devidamente cumprido, com quitação 

realizada em 10-8-2016, tanto que motivou o pedido de extinção feito pela 

parte reclamada (Id. 9771791). Infere-se, por oportuno, que se tratando de 

acordo entabulado em execução, envolvendo o parcelamento do débito, a 

boa-fé objetiva processual recomenta que a parte exequente promova a 

suspensão do feito durante o prazo do parcelamento, de forma a conferir 

à parte devedora a possibilidade de cumprir voluntariamente a obrigação, 

situação que inclusive está expressamente prevista no art. 922 do CPC. A 

jurisprudência sinaliza nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CIVIL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PENHORA INDEVIDA. Devem constituir dano moral apenas a dor, 

o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, 

afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. No caso dos autos, a 

caracterização do dano moral decorre do próprio fato, porquanto a 

penhora indevida no imóvel de propriedade das autoras causa, 

independente de demonstração, indiscutível abalo psicológico. Dano 

extrapatrimonial arbitrado em R$5.000,00. Apelo provido.” (TJRS. Apelação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 134 de 511



Cível n. 70048686075. Décima Segunda Câmara Cível. Relator UMBERTO 

GUASPARI SUDBRACK. Julgado em 15-8-2013). A conduta ilícita da parte 

reclamada está demonstrada, porquanto promoveu atos expropriatórios 

em face da parte reclamante em ação de execução mesmo após o 

parcelamento efetuado pela parte reclamante, bem assim a sua quitação, 

conforme acima consignado. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite 

a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que 

(a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese, 

conforme acima destacado. 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$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Demanda por dívida já paga. Pretende a parte reclamante a 

condenação da parte reclamada no pagamento de valor correspondente 

ao dobro daquele que lhe foi exigido, com fundamento no art. 940 do 

Código Civil, que assim preleciona: “Art. 940. Aquele que demandar por 

dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas 

ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 

primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 

equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” No caso, não 

restou suficientemente demonstrada a má-fé da parte reclamada nos 

autos da execução n. 10622-16.2015.811.0040 a ensejar as 

consequências previstas no aludido dispositivo, condição imprescindível 

segundo a jurisprudência cimentada do Superior Tribunal de Justiça, 

inclusive objeto de Tema n. 622. Confira-se: RECURSOS ESPECIAIS - 

DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A 

RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE 

CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES 

REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º 

DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO 

APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 

1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO 

DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. 

Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia 

submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo543-C do CPC): A 

aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de 

dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 

1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser 

postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de 

ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a 

demonstração de má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar 

do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração 

da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na 

linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação 

da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do 

credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação 

explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo 

Codex revogado. Precedentes.” (STJ. REsp n. 1111270/PR. Segunda 

Seção. Relator Ministro MARCO BUZZI. Julgado em 25-11-2015. Publicado 

em 16-2-2016). [sem destaque no original] Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o efeito de: 1) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento em favor da parte 

reclamante, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco 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; e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 15 de fevereiro de 2018. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

21 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011329-42.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIGNETTV INSTALACAO DE TV A CABO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011329-42.2015.8.11.0040 REQUERENTE: LIGNETTV INSTALACAO DE 

TV A CABO LTDA - ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

Trata-se de reclamação proposta por LIGNETTV INSTALAÇÃO DE TV A 

CABO LTDA – ME em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT., em 

que pretende: a) a concessão de medida liminar para o desbloqueio de 

sua conta corrente – n. 0812 79352-30812 79352-3 ; b) a condenação da 

parte reclamada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de 

indenização por danos morais; e c) a inversão do ônus da prova. A parte 

reclamante sustenta que é correntista (Ag. n. 0812 e Conta n. 79352-3) da 

instituição financeira reclamada, no entanto, esta, no mês de 

outubro/2015, promoveu o bloqueio da referida conta, tendo em vista a 

existência de dívida contraída por um dos seus sócios, Sr. Rogério José 

da Silva. Aduz que a conduta adotada pela instituição financeira 

reclamada tem lhe ocasionado danos morais, situação que enseja a 

reparação pretendida. A pretensão liminar foi deferida em 24-11-2015 (Id. 

1000758). A instituição financeira reclamada apresentou contestação no 

Id. 1098898. Em síntese, aduz que os fatos narrados na inicial não 

condizem com a verdade, argumentando que o bloqueio de certos 

serviços ocorreu em razão de efetiva inadimplência da empresa 

reclamante – cheque especial e o contrato de empréstimo B30636265-0 –, 

e não por dívida de seu sócio, agindo, portanto, no exercício regular de 

direito, inclusive, com relação a inclusão de débitos no Serasa. Desse 

modo, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação realizada em 24-5-2016 restou infrutífera (Id. 

1099449). Impugnação à contestação consta no Id. 1390962. Em síntese, 

a parte reclamante rechaça todas as alegações da instituição financeira 

reclamada, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, no que diz 

com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 
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“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º. O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude de sua 

conduta, consubstanciada no bloqueio de conta corrente da empresa 

reclamante. É certo que o bloqueio indevido de conta bancária é causa de 

dano moral, ainda mais nos dias atuais em que os serviços bancários são 

indispensáveis para as relações negociais do cotidiano, notadamente 

quando de trata de pessoa jurídica, como no caso vertente. No entanto, 

diferentemente do sustentado pela empresa reclamante, não evidencio 

conduta ilícita da instituição financeira reclamada a ensejar a 

responsabilização por supostos danos morais nos termos noticiados na 

inicial. A relação consumerista entre as partes encontra-se demonstrada 

pelo documento Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a 

Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica (Id. 1098904). Efetivamente, a 

instituição financeira reclamada demonstrou que o bloqueio de certos 

serviços ofertados à empresa reclamante (conta corrente n. 79352-3), 

ocorreu em razão de sua inadimplência e não por supostos débitos de um 

dos seus sócios, conforme se infere do extrato de movimentação 

financeira da mencionada conta (Id. 1098915), indicando a utilização de 

valor referente a cheque especial bem acima do limite contratado, bem 

assim por não ter cumprido com o ajustado no contrato de empréstimo 

B30636265-0 (Id. 1098907), conforme indicam as notificações constantes 

no Id. 1098917, motivo pelo qual a empresa foi inscrita em órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 1098919). Aliás, infere-se pelos documentos 

constantes nos autos que a conta corrente da empresa reclamante não foi 

totalmente bloqueada, apenas constam como indisponíveis serviços que 

necessitam de crédito – como a liberação de talão de cheque e a emissão 

de boletos –, o qual se encontra abalado em razão de acentuada 

inadimplência (Id. 1098919). Nessa toada, tenho que a instituição 

financeira reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

demonstrando o inadimplemento da empresa reclamante, situação que 

afasta o ilícito noticiado. Por outro lado, não obstante o deferimento da 

inversão do ônus da prova, incumbia à empresa reclamante à 

demonstração do fato constitutivo do seu direito, em conformidade ao que 

dispõe o art. 373, inciso I, do CPC-2015, qual seja, a existência de efetivo 

bloqueio de conta corrente, impedindo-a de movimentá-la, bem assim que o 

bloqueio foi motivado pela existência de débitos contraídos por um dos 

sócios, eis que necessária à produção mínima de prova para o 

reconhecimento da sua pretensão, o que de fato não restou evidenciado, 

conforme mencionado em parágrafos anteriores. Nesse sentido: “Recurso 

inominado. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

alegação de bloqueio injustificado da conta corrente da autora. 

INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 

DA AUTORA E DO AGIR ILÍCITO DO RÉU (ART. 333, I, DO CPC). 1. Diante 

da ausência de provas acerca do fato constitutivo do direito da autora 

(art. 333, I, do CPC), adequadamente foi julgada improcedente a ação. 2. 

Com efeito, o bloqueio não restou evidenciado, tendo sido acostados 

diversos extratos de movimentação. 3. Não há indícios mínimos, seguros, 

do agir ilícito por parte do Banco, bloqueio indevido de conta-corrente, 

sendo impossível cogitar-se em condenação deste ao pagamento de 

indenização por danos morais. 4. Impositiva se faz a manutenção da 

sentença de improcedência do pedido, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.” (TJRS. Terceira Turma Recursal Cível. Relator FÁBIO 

VIEIRA HEERDT. Julgado em 11-8-2011). Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, por conseguinte, revogar a liminar concedida no Id. 1000758. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 20 de outubro de 2016. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de 

outubro de 2016. JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to 

Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000828-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORVAL JUNIOR NASCIMENTO BENITES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1000828-17.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 9417271, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 10 de abril de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN APARECIDO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CHARLES HAUBRICHT FURTADO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001456-35.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 08 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 16:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001496-17.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 15 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 08H20MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILZA DUARTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001570-71.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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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 15 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 14H40MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003488-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1003488-47.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 11623498, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 10 de abril de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA MARTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000466-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOFICO BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 09:50 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: 1000487-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO POZZOBON RUBIN (REQUERENTE)

RAFAELA KULKA RUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 10:20 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: 1000494-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 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: 1000495-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FEITOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR TEREZINHA DAROIT (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011450-46.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA DE ALBUQUERQUE SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 20 de JUNHO de 2018, às 11:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003462-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN NOGUEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1003462-83.2016.8.11.0040 (J) Tendo em vista que o PJE designou 

automaticamente audiência de conciliação para o período contemplado 

pelo art. 220 do NCPC, redesigno o ato para o dia 22 de janeiro de 2018 às 

18h40min. Cite-se a parte reclamada e intime-se a reclamante, com as 

advertências legais. Sorriso/MT, 11 de setembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003462-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN NOGUEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 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: 8010124-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON APARECIDO FAZIONI (REQUERIDO)

 

Processo: 8010124-41.2016.8.11.0040 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 a parte reclamante de que foi designado o dia 23 DE 

AGOSTO DE 2017 ÀS 09:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 13 de Julho de 2017. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON APARECIDO FAZIONI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 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: 1000519-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORCAS FIGUEIREDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 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: 1000520-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 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: 1000521-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOFAS LUIZ BARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 14:00 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: 1000535-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 14:40 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: 1000537-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DINIZ NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001745-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA SCHRADER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 08:30 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: 1000541-83.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 20 de JUNHO de 2018, às 15:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010076-87.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Processo: 8010076-87.2013.8.11.0040 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, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da Carta Precatória (Id. 12646176). Sorriso/MT, 10 de 

abril de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000466-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOFICO BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11618319, intimando-a de que foi designado o 

dia 20 DE JUNHO DE 2018 ÀS 09:50 para realização da audiência de 

conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERA TERESINHA CHECHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001740-43.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 34.651,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LIBERA TERESINHA CHECHIN Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará prejuízos, decorrentes dos descontos 

efetuados diretamente em seu benefício previdenciário. Em arremate, a 

medida se apresenta plenamente reversível, na medida em que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente os descontos 

impugnados, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Diante 

desse contexto de verossimilhança, em que satisfeitos os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR 

postulada, para efeito de determinar que a reclamada suspenda os 

descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da 

reclamante, bem como que a parte reclamada se abstenha de proceder ao 

registro do débito impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o 

julgamento final da ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, com multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se 

a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 9 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001738-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CICHOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001738-73.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIAS 

CICHOSKI Parte Ré: REQUERIDO: MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS 

INFANTIS LTDA - ME I - No que tange à medida cautelar pretendida, 

verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que 

recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não 

teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a cobrança, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que 

a parte reclamada providencie a exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro de inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, 

ainda, que a parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do 

débito impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, 

com multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido 

registro do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - 

Tendo em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem 

como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 9 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011309-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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GAMA PNEUS E PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011309-51.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.615,14; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GAMA 

PNEUS E PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

FRANCELINO FERREIRA GIL Em atenção ao peticionado no id. 12255728, 

defiro a penhora sobre o veículo – placa JZP-5744. O extrato do sistema 

RENAJUD (id. 11297548) 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 exequente (NCPC, art. 

840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço indicado no id. 

11297543, 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 o exequente apresentar atualização do cálculo do 

montante devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, 

IV, do NCPC. Intime-se a exequente. SORRISO, 9 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ALBINO BORDIGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001714-45.2018.8.11.0040; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ERNESTO ALBINO BORDIGNON Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Verifica-se que pretende o reclamante ERNESTO 

BORDIGNON compelir a reclamada PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO 

na obrigação de fazer firmada em acordo extrajudicial consistente em 

adequar os lotes ocupados pelo “Projeto Casulo” às dimensões corretas, 

partindo da linha do poste; nivelar a estrada para o correto escoamentos 

das águas incluindo instalação de caixas e pocilgas; adequar os postes 

de iluminação para iluminar apenas a estrada, evitando prejuízos à lavoura 

do reclamante; respeitar a vegetação plantada a 1m (1 metro) partindo da 

cerca do reclamante; reparação dos danos materiais suportados com a 

adequação de trecho da estrada de uso particular. No entanto, verifico 

que o presente feito exige procedimento não admissível no Juizado 

Especial, pois eventual sobreposição de área, ou diferença nos limites da 

propriedade rural e o avanço dos moradores do Projeto Casulo além da 

linha do poste com utilização de parte da estrada, bem como os vícios na 

obra da estrada rural, não poderão ser detectadas de forma justa sem 

perícia que aponte exatamente os limites da área e os vícios da estrada 

alegados pelo reclamante, de modo que afastada, pela complexidade da 

causa, a competência deste Juízo, conforme entendimento jurisprudencial: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CERCAMENTO DE ÁREA 

VERDE CONTÍGUA A LOTE DE PROPRIEDADE PRIVADA. DIREITO DO 

VIZINHO À DELIMITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA CONTÍGUA 

AO SEU LOTE, OBSERVADOS OS PROLONGAMENTOS DOS IMÓVEIS. 

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS AFETAS A CADA UM DOS CONFINANTES. 

MATÉRIA CONTROVERTIDA. PERÍCIA INDISPENSÁVEL. COMPLEXIDADE 

CARACTERIZADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. RECONHECIMENTO. I. 

ESTANDO A MATÉRIA CONTROVERTIDA ADSTRITA À AFERIÇÃO DO 

CERCAMENTO DE ÁREA VERDE QUE TERIA SIDO PROMOVIDO PELO 

VIZINHO ALÉM DOS LIMITES ADVINDOS DO PROLONGAMENTO DO 

IMÓVEL QUE LHE PERTENCE, POIS NÃO TERIA OBSERVADO OS LIMITES 

DERIVADOS DO PROLONGAMENTO DAS DIVISAS DOS LOTES QUE 

EFETIVAMENTE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DOS LITIGANTES E INVADIDO 

A ÁREA PÚBLICA ANEXA AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AUTORA, A 

ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E DO CONFLITO DE INTERESSES 

ESTABELECIDO RECLAMA A EFETIVAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE 

FORMA A SER AFERIDO O AVANÇO AVENTADO, DELIMITAR SUA 

EXTENSÃO E MENSURAR AS OBRAS NECESSÁRIAS AO 

RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE USO ASSEGURADO AOS 

CONFINANTES PELA LEI LOCAL. II. ENVOLVENDO MATÉRIA COMPLEXA, 

PORQUANTO SUA ELUCIDAÇÃO RECLAMA A EFETIVAÇÃO DE PROVA 

QUE NÃO SE CONFORMA COM OS PRINCÍPIOS INFORMATIVOS QUE 

PERMEIAM O PROCEDIMENTO AO QUAL ESTÃO SUJEITAS AS LIDES 

PASSÍVEIS DE SEREM PROCESSADAS SOB SUA JURISDIÇÃO - 

ECONOMIA, CELERIDADE, SIMPLICIDADE, ORALIDADE E INFORMALIDADE 

-, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL NÃO ESTÁ MUNICIADO COM 

COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO MANEJADA, 

ENSEJANDO SUA EXTINÇÃO, SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO, 

CONSOANTE RECOMENDAM OS ARTIGOS 3O E 51, INCISO II, DA SUA LEI 

DE REGÊNCIA (LEI Nº 9.099/95). III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, 

POR FUNDAMENTOS DIVERSOS DOS LANÇADOS NA SENTENÇA. 

U N Â N I M E .  ( T J - D F  -  A C J :  6 3 9 7 4 0 3 2 0 0 4 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0063974-03.2004.807.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de 

Julgamento: 26/04/2005, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 20/05/2005, DJU Pág. 145 

Seção: 3) Ante o exposto, REJEITO A INICIAL, porquanto reputo 

inadmissível o procedimento especial, e por tal razão JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 

9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. SORRISO, 9 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003273-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BATISTA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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 SENTENÇA Processo: 

1003273-08.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; 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: 

JUCELINO BATISTA ALVES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A I 

– O pedido de redesignação do ato não está amparado em qualquer 

elemento de prova, como exige o art. 362, §1º, do NCPC. Assim sendo, 

resta que a parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de instrução e julgamento, razão pela qual, com fundamento no 

art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publicada em audiência, 

presentes intimados. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo 

das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 

da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006043-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CLOTILDES PAGLIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

CAROLINE CLOTILDES PAGLIARINI Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 12623808) e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento 

neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-43.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER DUARTE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ELIESER 

DUARTE MOURA I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 

12623841) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o 

título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005926-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE JACINTA ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edenilson da Silva Couto (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

IRENE JACINTA ROHENKOHL Parte Ré: REQUERIDO: EDENILSON DA 

SILVA COUTO I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 12624070) 

e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006040-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELI FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ZELI FATIMA 

DA SILVA I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 12624166) e, 

com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento 

neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005966-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (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: 

OSMAR DE SOUZA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 12624127) e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento 

neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010925-25.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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 Número do Processo: 

8010925-25.2014.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

PRISCILA BORGES 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 
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homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004169-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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: 

JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 

38). Nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95, a competência do Juizado 

Especial contempla o processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade. A causa em questão não pode ser solucionada sem a 

realização de perícia grafotécnica, de forma a se apontar ou não a autoria 

da reclamante com relação às assinaturas constantes nos documentos 

juntados pela reclamada (Id. 11205153). Não é possível, segundo os 

princípios da informalidade e da simplicidade, realizar juízo seguro a 

respeito de tal ponto, sem socorro ao conhecimento técnico especializado, 

uma vez que, se falsificação ocorreu, não é grosseira. Consoante o 

Enunciado 54 do FONAJE, “a menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material”. Daí que a causa se revela de instrução complexa, e por 

tal razão incompatível com o rito e princípios que norteiam os Juizados 

Especiais, consoante precedente da Turma Recursal deste Estado: 

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. 

ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DA 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA PRECISAR SE AS 

ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO PERTENCEM AO CONSUMIDOR. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Havendo necessidade da realização de perícia 

grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes do contrato de 

abertura de conta foram efetivamente falseadas, fato que torna a causa 

complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e 

julgar a demanda. (Recurso Cível Inominado nº 2689/2012, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio 

dos Santos. j. 21.05.2013, unânime, DJe 17.06.2013). Ante o exposto, 

reputo inadmissível o procedimento especial, e por tal razão JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002292-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002292-76.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 8.080,30; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIA MOREIRA MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega 

a reclamante ANTONIA MOREIRA MARTINS, em suma, que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica nº 6/2039503-4, contratada junto 

à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$1.080,30 (um mil e 

oitenta e três reais e trinta centavos), originada a partir de recuperação de 

consumo advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não tinha conhecimento, tampouco fora 

responsável pela irregularidade verificada. Contestou a cobrança via 

PROCON, no entanto, sem sucesso. Por tais razões, postula a declaração 

de inexigibilidade da cobrança indevida, bem como a reparação do dano 

moral suportado. Postulou medida liminar para evitar a suspensão no 

fornecimento do serviço e impedir a inclusão do débito nos cadastros de 

proteção ao crédito, deferida no Id. 3042925. Em contestação, a 

reclamada arguiu preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade 

de prova pericial. Com relação ao mérito, alega que o montante cobrado se 

refere a uma recuperação de consumo, em função de irregularidades 

constatadas no imóvel da reclamante, não havendo danos indenizáveis. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade de 

produção de prova em audiência. Instar consignar, em que pese pedido na 

contestação para produção de provas em audiência, que são raríssimas – 

senão inexistentes – as oportunidades, no âmbito desta Vara 
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Especializada dos Juizados Especiais, em que a reclamada apresentou 

qualquer testemunha para inquirição em audiência, conforme se verifica, a 

título exemplificativo, nos processos que listo: 1000077-93.2016. 

8.11.0040; 1003301-73.2016.8.11.0040; 1002453-86.2016.8.11.0040; 

1 0 0 1 1 1 3 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  8 0 1 1 4 0 9 - 0 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

8010706-41.2016.8.11.0040 e 1000056-54.2016.8.11.0040. Nesse 

contexto, a experiência tem demonstrado que a reclamada se limita 

apenas a postular o depoimento pessoal da parte adversa, prova cuja 

produção tem se prestado apenas para compensar eventual deficiência 

da prova documental. Por outro lado, observa-se que a realização de 

audiência apenas para coleta de depoimentos pessoais tem se revelado 

medida de desequilíbrio de forças entre as partes, pois, enquanto o 

consumidor está obrigado a esmiuçar todos os detalhes da demanda, 

nenhum preposto de concessionária de serviço público tem pleno 

conhecimento de todos os setores da empresa, circunstâncias que 

acarretam desigualdade na aplicação da regra do art. 386 do NCPC. 

Destarte, com fundamento no art. 33 da Lei n. 9.099/95, em consideração 

aos fundamentos expostos e em tributo ao princípio da razoável duração 

do processo, indefiro a produção de provas em audiência e passo de 

pronto ao julgamento da demanda. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUÍZO. Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de incompetência do 

juízo em razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de 

que tal prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria reclamada 

menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central 

reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte 

da reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No entanto, não está a reclamante desincumbida de 

demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados na inicial. 

No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança impugnada 

pela reclamante se refere a uma recuperação de consumo decorrente da 

constatação de irregularidades na medição. As irregularidades, 

efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 413292 (Id. 4513464), o qual revela que o medidor estava 

“com disco preso”, impedindo a precisa aferição do consumo de energia, 

irregularidades que foram corroboradas por perícia realizada pelo 

IPEM-MT/INMETRO, o qual reprovou o medidor, conforme laudo de 

verificação metrológica igualmente acostado no Id. 4513464. Desta feita, 

verifico que a reclamada demonstrou haver cumprido com os 

procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais 

precisamente, os artigos 129 e 130, não havendo se falar em falha na 

prestação de serviço, tampouco em cobrança indevida, conduzindo à 

improcedência do pedido inicial, conforme já decidiu a Turma Recursal 

Única deste Estado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA 

TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO 

CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO N.º 414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação indenizatória em que o Recorrido SUPERMERCADO CAMPEAO 

postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida 

emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CEMAT a título de recuperação de 

consumo no mês de abril/2012, no valor de R$ 15.511,49 (quinze mil e 

quinhentos e onze reais e quarenta e nove centavos). 2. Sendo apurada a 

irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão 

oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível a cobrança 

complementar da diferença de consumo, desde que observadas às 

normativas administrativas para a espécie. 3. Caso em que restou 

comprovada a manipulação do medidor, bem ainda, o benefício auferido 

pelo consumidor, eis que após a troca do medidor adulterado, o nível de 

consumo de energia elétrica foi alterado consideravelmente, 

permanecendo estável. 4. Na espécie, a prova carreada aos autos, em 

especial o histórico de consumo, demonstra a existência de alteração 

substancial do consumo após a troca do medidor, o que acarreta a 

exigibilidade da fatura proveniente da recuperação de consumo. 5. A 

empresa Recorrida logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 6. 

Improcedência da ação que se impõe no caso concreto. 7. Recurso 

conhecido e provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100789120128110053/2017, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, 

Juíza de Direito, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2017, Publicado 

no DJE 20/02/2017). A alegação de que não fora a reclamante 

responsável pela irregularidade detectada ou que não tinha conhecimento, 

igualmente não serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela 

energia efetivamente consumida, porquanto é sabido que o consumidor é 

responsável pela guarda e conservação do sistema de energia elétrica 

após o ponto de entrega pela concessionária distribuidora, conforme já 

decidiram os Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA 

ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA 

REALIZADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E 

O CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 

serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

a reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 
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MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 9 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-42.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON WINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010575-42.2011.8.11.0040; Valor causa: R$ 21.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEBERSON WINCK 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.
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Processo Número: 8020009-16.2015.8.11.0040
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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8020009-16.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 31.520,00; 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: 

CLARICE CECILIA KLASSEN MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL 

S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 5880458), razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. Custas pela parte reclamante 

(Enunciado 28 do FONAJE). Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005525-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005525-47.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.164,39; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JULIANA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Narra a parte autora, JULIANA DE OLIVEIRA, que recentemente ao efetuar 

consulta no Sistema de Proteção ao Crédito constatou que seu nome e 

CPF haviam sido incluídos no sistema de restrição ao crédito. Afirma que 

desconhece o débito no valor de R$164,39 em relação ao contrato 

0258682742. Afirma que nunca foi notificada a respeito de qualquer 

dívida. Requer a procedência total da demanda para que seu nome seja 

excluído dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. 

A requerida sustenta a regularidade do débito em discussão em virtude da 

utilização dos serviços pela parte autora. Diz que não há prova nos autos 

de que a requerente tenha entrado em contato para tentar solucionar a 

questão. Diz que a inscrição trata-se de exercício regular de direito. Pois 

bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. Não se nega a possibilidade de 

contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve ser provada com o 

mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não há nos autos prova 

da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois ausente prova da 

contratação dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. As 

faturas juntadas pela requerida demonstram que a linha telefônica em 

questão não era utilizada. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 
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econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outras inscrições posteriores, de modo 

que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por 

oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, 

o que afastaria a condenação por danos morais. Ainda, a atribuição de 

notificação da inscrição não é da credora, ora requerida, mas sim do 

próprio órgão de proteção ao crédito. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito de 

R$164,39 em relação ao contrato 0258682742, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 09 de 

abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005599-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AMADEU GONCALVES MASSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005599-04.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS 

AMADEU GONCALVES MASSARI Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A requerida Telefônica Brasil S.A, contesta 

afirmando inexistir ato ilícito. Afirma que agiu com diligência e cautela na 

habilitação das linhas telefônicas em questão. Aduz a possibilidade de 

fraude. Argumenta que inexiste dano moral indenizável no presente caso. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, não havendo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Pois bem. Toda a celeuma jurídica no 

presente caso se resume à negativação indevida em face da autora. Esta 

ilustra que vem sofrendo cobranças indevidas e que jamais adquiriu 

qualquer produto ou serviço da requerida. A requerida não comprovou por 

qualquer documento idôneo a contratação de serviços por parte da 

requerente e a legalidade do débito que originou a inscrição. Bastaria que 

a ré demonstrasse a realização da contratação– com a expressa 

concordância da requerente – para comprovar a causa subjacente do 

negócio jurídico e indicar a higidez da inscrição, não o fazendo é preciso 

reconhecer como indevida a inscrição realizada . Neste caso, necessária 

é a reparação dos danos decorrentes deste fato, visto que a inscrição do 

nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 146 de 511



INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. 3. DISPOSITIVO: Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 899994461190 no valor de R$335,03, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 09 de 

abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011180-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011180-46.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.536,22; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI 

Parte Ré: EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Tendo em vista o depósito do valor acostado no ID 11467216, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no ID 12152992 e a ausência 

de impugnação por parte da executada ID 12063866, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da mesma. Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no 

ID 11526018. Isento de custas e honorários. Sorriso/MT, 09 de abril de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010843-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL NICACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (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 Número do Processo: 

8010843-57.2015.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ELIEL 

NICACIO DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Trata-se de ação em que relata a 

parte autora que em fevereiro/março de 2013 solicitou o cancelamento dos 

serviços que possuía com a reclamada. Entretanto, foi surpreendido com a 

inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito em relação a 

tal débito. Requer a declaração de inexistência do débito, com a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$15.760,00. Foi indeferida a medida cautelar. A requerida OI 

S/A contesta afirmando que o terminal contratado possui ordem de 

cancelamento em julho de 2013, e não em fevereiro/março, conforme 

salientado pelo autor. Diz inexistir dano moral indenizável. Pugna pela 

improcedência da demanda. Não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 
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DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida contesta falando que a linha foi 

habilitada, portanto não há que se falar em cobrança indevida, entretanto o 

autor menciona no depoimento pessoal em audiência de instrução que 

“não houve prestação de serviços, pois constatada a impossibilidade 

técnica”. A corroborar o fato da não instalação, não houve demonstração 

da efetiva utilização dos seus serviços, nem a juntada de qualquer prova 

que pudesse provar a legalidade do débito cobrado, o que conduz à 

conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. Ainda, 

verifico que o autor, antes de ingressar com a presente ação, esteve no 

PROCON, no dia 22 do mês de julho do ano de 2013 onde, o próprio órgão 

entrou em contato com a requerida, tendo ficado consignado que 

“...devido ao fato de que não existe qualquer utilização da prestação de 

serviço o atendente efetuou o estorno das faturas a serem geradas 

futuramente, juntamente com a isenção da multa por rescisão do contrato, 

não existindo qualquer débito em aberto ou a ser gerado futuramente. 

Solicitações efetuadas com extremo sucesso, atendimento registrado pelo 

protocolo sob numero PR000004310273, atendente Neto.” Assim, tenho 

que é ilegal a inscrição realizada, pois ao alegar a autora que cancelou a 

linha e não a utiliza mais, poderia a reclamada ter provado o efetivo uso da 

mesma, entretanto, não há provas de que a autora tenha usado um dia 

sequer os serviços da ré, o que poderia conduzir à improcedência a 

presente ação. Poderia então, ter juntado cópia da gravação das ligações 

efetuadas para o tele atendimento, visto que como é notório, 

supostamente todas as ligações para call centers de empresas de 

telefonia são gravadas, o que deixou de fazer. Ainda, houve por 

intermédio do PROCON negociação para estorno das faturas e da multa. 

Indesviável, assim, a conclusão no sentido de que a inscrição impugnada 

carece de legitimidade. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido 

de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possuía a parte autora outra inscrição preexistente, conforme 

demonstram os documentos juntados na inicial. Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para 

declarar a inexistência do débito impugnado, devendo a requerida 

proceder à baixa definitiva das restrições em nome da autora, referentes 

aos débitos discutidos nessa ação, e se abster de inscrever o nome da 

autora novamente em relação ao contrato 5047526190; Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado. Sorriso/MT, 09 de abril de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

10 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 130676 Nr: 5681-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Intimação do advogado do reeducando Adriano Godoy de Oliveira, Dr. 

Antonio Lenoar Martins, para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca do calculo de pena de fl. 140.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 180243 Nr: 9272-22.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - OAB:19984/O, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INITMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179024 Nr: 8548-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou fé que deixei de intimar as testemunhas arroladas na 

resposta à acusação de fls. 125/126, haja vista ter decorrido o prazo, sem 

que a defesa apresentasse os atuais endereços.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140804 Nr: 11008-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES MOREIRA, RAFAEL BALZAN, 

ANDERSON AUGUSTO BOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868/A

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR as partes requeridas, acerca da audiência que se 

realizará no dia 09/05/2018, com início às 16h30min, no fórum desta 

comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181621 Nr: 10057-81.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado HINGRITTY BORGES MINGOTTI, a fim de 

que devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129999 Nr: 5351-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:11243 AL

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 10/05/2018, com início às 15h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130556 Nr: 5628-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIRA - 

OAB:8552 MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20.753 MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 09/05/2018, com início às 15h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 52022 Nr: 3967-38.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALFREDO DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Processo: 3967-38.2009.811.0040 (Código 52022)

VISTO/KP

Destarte, considerando que o e TJMT, manteve inócua a sentença penal 

condenatória, expeça-se guia de execução definitiva, devendo o gestor 

judicial, observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 

Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 31 outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140804 Nr: 11008-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES MOREIRA, RAFAEL BALZAN, 

ANDERSON AUGUSTO BOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868/A

 Processo: 11008-46.2015.811.0040 (Código 140804) VISTOS/MV. 

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição 

sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme 

gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09/05/2018 às 16:300 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, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada(...) Requisite à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e comunique o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já para 

as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

de outros juízos brasileiros ou internacionais, determino que o(a) diligente 

gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A ss, 

respectivamente, notadamente a não suspensão da marcha procedimental 
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ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 10 de outubro de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144954 Nr: 4604-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, na forma do artigo 513, § 2º, inciso II, do CPC, a parte executada 

deverá ser intimada no endereço indicado por ela nos autos, por meio de 

carta com aviso de recebimento, haja vista que, como informado no ato 

judicial de fl. 212, não conta mais com advogado constituído nos autos.

Logo, INTIME-SE a parte executada, nos termos da decisão de fls. 

268/270, por carta com aviso de recebimento (AR-MP), observando, para 

tanto, o endereço por ela indicado à fl. 70.

 Tal diligência, muito embora conste dos autos que a parte executada não 

mais estaria ali estabelecida (fl. 267), bastaria para considerá-la 

devidamente intimada, uma vez que, “a priori”, mudou-se sem comunicar 

ao Juízo. E, consoante disposto no artigo 274, parágrafo único, do CPC, é 

incumbência da própria parte manter o endereço atualizado nos autos.

No mais, PROSSIGA-SE com o cumprimento da aludida decisão de fls. 

268/270.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231498 Nr: 20249-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, na forma do artigo 513, § 3º, do CPC, considera-se intimada a 

parte executada, haja vista que, como se vê à fl. 96, mudou-se sem 

comunicar ao Juízo. Afinal, consoante disposto no artigo 274, parágrafo 

único, do CPC, é incumbência da própria parte manter o endereço 

atualizado nos autos.

No ponto, vale consignar que o endereço indicado à fl. 96 é o mesmo no 

qual a parte executada fora citada (fl. 85), nos termos da certidão de fl. 

86.

Dessa feita, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária 

a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como 

se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106622 Nr: 5308-88.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WILLIAN BATISTA - 

OAB:19793/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos. (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) INDEFIRO, 

por ora, os pleitos de penhora sobre os rendimentos recebidos pelos 

executados da sociedade empresária KLM Participações Ltda., de 

reconhecimento de fraude à execução pela incorporação e sucessão de 

sócios na aludida sociedade empresária, bem como de aplicação de multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça a qualquer das partes. II-) 

DETERMINO a baixa da averbação premonitória sobre a sociedade 

empresária KLM Participações Ltda. e sobre a sociedade empresária 

Locks Armazéns Gerais Ltda. III-) INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, adequar o cálculo da dívida de fl. 241-verso, de modo 

que, para a apuração dos honorários advocatícios, incida apenas 

correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora de 

1% ao mês desde a citação, conforme fundamentação retro. IV-) Após, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

o cálculo, valendo o silêncio como concordância. Se não houver 

irresignação, desde já HOMOLOGO o cálculo. V-) SOLICITEM-SE aos 

Juízos Deprecados de Curitiba (fls. 184/184-verso e 208/209 – avaliação e 

demais atos expropriatórios do imóvel penhorado à 183) e de Sapezal/MT 

(fls. 186/186-verso, 216-verso e 227/227-verso – penhora e demais atos 

expropriatórios de parte dos bens dados em garantia) informações sobre 

as respectivas cartas precatórias. VI-) CERTIQUE a Secretaria de Vara a 

sorte da carta precatória de fls. 185/185-verso que teria como destino 

Comodoro/MT e como objetivo a penhora e demais atos de expropriação 

dos demais bens dados em garantia, sendo certo que consta o 

encaminhamento por malote digital (fl. 210). Uma vez localizada, 

SOLICITEM-SE, igualmente, informações ao Juízo Deprecado. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119101 Nr: 9018-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE 

RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WILLIAN BATISTA - 

OAB:19793/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.(...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) INDEFIRO, 

por ora, os pleitos de penhora pelo sistema “Bacenjud” e sobre os 

rendimentos recebidos pelos executados da sociedade empresária KLM 

Participações Ltda., de reconhecimento de fraude à execução pela 

incorporação e sucessão de sócios na aludida sociedade empresária, de 

cancelamento de todo o procedimento de georreferenciamento e da 

correlata determinação para apuração de responsabilidade administrativa 

e criminal, bem como de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça a qualquer das partes. (...) III-) INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, adequar o cálculo da dívida de fl. 384-verso, 

fazendo incidir o INPC, como índice de correção monetária, oportunidade 

em que deverá esclarecer se fará a habilitação do crédito na execução a 

que reporta os Autos n. 1662-88.2014.811.0078, Código Apolo n. 77.516, 

como já acima esclarecido, ou se pretende a avaliação e demais atos 

expropriatórios do imóvel penhorado nos vertentes autos (Matrícula 496 – 

fl. 65-A). IV-) Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância. 

Se não houver irresignação, desde já HOMOLOGO o cálculo. V-) Se a 

parte exequente pretender a avaliação e demais atos de expropriação 

sobre o imóvel penhorado nos vertentes autos (Matrícula 496 – fl. 65-A), 

DEPREQUE-SE, como já determinado à fl. 87. VI-) INTIME-SE a parte 
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executada para, no prazo de 15 dias, indicar o paradeiro dos bens 

penhorados à fl. 76, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado 

do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e parágrafo único, 

do CPC. É preciso deixar consignado que qualquer dificuldade para a 

localização e avaliação dos bens permitirá que a execução avance, ainda, 

sobre outros bens. VII-) Após, se indicado o paradeiro, DEPREQUE-SE, 

como já determinado à fl. 87. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119105 Nr: 9022-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WILLIAN BATISTA - 

OAB:19793/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos. (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) DEFIRO o 

pleito de penhora sobre os rendimentos recebidos pelos executados da 

sociedade empresária KLM Participações Ltda. Bem por isso, INTIMEM-SE 

a sociedade empresária KLM Participações Ltda., na forma do artigo 855, 

inciso I, do CPC, e os executados Sedeni Lucas Locks e Ivonete Raffaelli 

Locks, na forma do artigo 855, inciso II, do CPC, com o que 

considerar-se-á feita a penhora, sendo certo que deverá a sociedade 

empresária KLM Participações Ltda. depositar em juízo o valor devido aos 

executados por conta da cláusula oitava do segundo aditivo contratual (fl. 

382) até o limite do montante da dívida executada, sob pena de incidência 

do artigo 312 do CC, ou seja: sob pena de a aludida sociedade empresária 

responder pessoalmente pela dívida executada. (...) IV-) INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, adequar o cálculo da dívida de fl. 

372-verso, fazendo incidir os honorários advocatícios, como arbitrados à 

fl. 31, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 

1% ao mês desde a citação para pagamento, oportunidade em que deverá 

esclarecer se fará a habilitação do crédito na execução a que reporta os 

Autos n. 1662-88.2014.811.0078, Código Apolo n. 77.516, (...) V-) Após, 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

o cálculo, valendo o silêncio como concordância. Se não houver 

irresignação, desde já HOMOLOGO o cálculo. VI-) Se a parte exequente 

manifestar pela habi l i tação do crédito nos Autos n. 

1662-88.2014.811.0078, Código Apolo n. 77.516, SOLICITE-SE ao Juízo 

Deprecado a suspensão do cumprimento da missiva. Por outro lado, se 

insistir nos atos expropriatórios, SOLICITE-SE ao Juízo Deprecado 

informações sobre o cumprimento da missiva. VII-) CERTIFIQUE-SE a sorte 

do agravo de instrumento visualizado às fls. 283-verso/284-verso, 

juntando-se, se for o caso, cópia do respectivo acórdão e respectiva 

certidão de preclusão. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119106 Nr: 9023-07.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:56.242/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos. (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) DEFIRO o 

pleito de penhora sobre os rendimentos recebidos pelos executados da 

sociedade empresária KLM Participações Ltda. Bem por isso, INTIMEM-SE 

a sociedade empresária KLM Participações Ltda., na forma do artigo 855, 

inciso I, do CPC, e os executados Sedeni Lucas Locks e Ivonete Raffaelli 

Locks, na forma do artigo 855, inciso II, do CPC, com o que 

considerar-se-á feita a penhora, sendo certo que deverá a sociedade 

empresária KLM Participações Ltda. depositar em juízo o valor devido aos 

executados por conta da cláusula oitava do segundo aditivo contratual (fl. 

600-verso) até o limite do montante da dívida executada, descontado o 

valor dos bens móveis, segundo a avaliação de fls. 121/132, desconto 

esse que sofrerá influência quando renovada a avaliação dos bens, sob 

pena de incidência do artigo 312 do CC, ou seja: sob pena de a aludida 

sociedade empresária responder pessoalmente pela dívida executada, 

nos moldes ora formulados.(...)IV-) INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, adequar o cálculo da dívida de fl. 535, fazendo incidir os 

honorários advocatícios, como arbitrados à fl. 47, com correção monetária 

desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação para 

pagamento, oportunidade em que deverá esclarecer se fará a habilitação 

do crédito na execução a que reporta os Autos n. 

1662-88.2014.811.0078, Código Apolo n. 77.516, (...)V-) Após, INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, 

valendo o silêncio como concordância. Se não houver irresignação, desde 

já HOMOLOGO o cálculo. (...) VII-) INTIME-SE a parte executada para, no 

prazo de 15 dias, indicar o paradeiro dos bens penhorados não 

localizados na Comarca de Sapezal/MT, conforme certidão de fl. 580, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito executado, na 

forma do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. (...) INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237650 Nr: 4809-89.2017.811.0055

 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: GOC, MARIHELEN MADALENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARAH PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:39676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 216/236 

pela parte requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os 

advogados da parte autora para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203463 Nr: 17505-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Vistos. (...) Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 148. Depois, acerca da 

execução promovida em desfavor do Banco executado, considerando o 

contido à fl. 150, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. Aliás, 

visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da Lei n. 

6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I. De tal sorte, 

considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o prazo 

de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC. Não apresentada 

manifestação da parte executada nos moldes do aludido artigo 854, § 3º, 

do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade 

de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, § 5º, do CPC. 

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC. Por fim, seja para enfrentar a 
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irresignação da parte executada, seja para determinar à instituição 

financeira a transferência do montante indisponível, CONCLUSOS os 

autos. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197841 Nr: 13023-40.2015.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSILENE MIRANDA DA SILVA, Cpf: 

01738694160, Rg: 1839987-8, Filiação: João Atanasio da Silva Lemes e 

Lenice Afonso Miranda da Silva, data de nascimento: 04/12/1987, 

brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT, convivente, crediarista, Telefone 

65 9619 0905. 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: HELIO DOS SANTOS SILVA PROPÔS A PRESENTE 

AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL E PENSÃO ALIMENTICIA NO DIA 

12/08/2015, EM FACE DE JOSILENE MIRANDA DA SILVA, COM O 

OBJETIVO DE OBTER A GUARDA UNILATERAL DA MENOR M.R.F.B.C.M 

DOS S, AO FINAL FOI PLEITEADO: 1) TUTELA ANTECIPADA PARA 

CONCEDER PROVISÓRIAMENTE A GUARDA UNILATERAL DA MENOR; 2) 

A CITAÇÃO DA REQUERIDA, PARA CONTESTAR A AÇÃO; 3) INTIMAÇÃO 

DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS, DETERMINANDO AUDIÊNCIA; 4) A 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS MOLDES DA 

LEI 1.060/50, COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. FOI ATRIBUÍDO À 

CAUSA O VALOR DE R$ 394,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO 

REAIS). PARA EFEITOS LEGAIS.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista a petição retro, cite-se a 

requerida Josilene Miranda da Silva, via edital.Não havendo manifestação 

nos autos, no prazo legal, se faz necessária ainda à nomeação de 

curador especial.Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, 

inciso II do Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na 

pessoa do procurador da UNIJURIS.Expeça-se o necessário. Às 

providências.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 26 de março de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 161873 Nr: 12809-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

27510, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

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

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providência necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253570 Nr: 19629-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CULTURA PRODUTOPS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DALLA BONA SIA, EDMAR JOSÉ 

SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Márcio Marquioreto - 

OAB:14021 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, FLAVIANE RAMALHO - OAB:OAB/MT 9189, GASTÃO 

BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - 

OAB:10062/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente nos autos em 

apreço, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo realizado entre as partes às fls. 92/93-v.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

 Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214257 Nr: 5423-31.2016.811.0055

 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: BENEDITO GERUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Intimação do advogado da parte requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias promover o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no 

valor de R$ 167,72 ( cento e sessenta e sete reais e setenta e dois 

centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 100,00 ( cem reais), podendo 

as guias serem retiradas em qualquer posto do Funajuris ou no site 

www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente recolhidas, bem 

como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado 

no valor de R$ 100,45 ( cem reais e quarenta e cinco centavos), 

depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189619 Nr: 6383-21.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Intimação do advogado da parte requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias promover o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no 

valor de R$ 167,72 ( cento e sessenta e sete reais e setenta e dois 

centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 64,97 ( sessenta e quatro 

reais e noventa e sete centavos), podendo as guias serem retiradas em 

qualquer posto do Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos 

autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento do 

DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado no valor de R$ 50,22 ( 

cinquenta reais e vinte e dois centavos), depositando na c/c 104126-6, 

Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF 238 698 799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247850 Nr: 15022-57.2017.811.0055

 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: EDSON SALES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Certifico que o advogado ELIAS HORÁCIO DA SILVA (OAB/MT 4816) 

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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 87 Nr: 163-42.1994.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA, DAVI FRANCISCO BERNARTT, 

LAURA LUIZA FREGONESI BALLOTIN, GENTIL GRAPÉGGIA, CARLOS 

ALBERTO OGLIARI, JAMILE TEREZINHA LORENZETTI BIGOLIN, JOSÉ 

JESUS BORTOLINI, MARILENE BALOTIN OGLIARI, MARILEDA BALOTIN 

BORTOLINI, MARISABEL BALOTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Certifico que decorreu o prazo no dia 14/03/2018, para a parte autora se 

manifestar nos autos, apesar de ter sido devidamente intimada da decisão 

de fls.748 pelo DJE, conforme certidão de fls.749, portanto encaminho os 

autos ao setor de expedição a fim de intimar pessoalmente a parte autora, 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235421 Nr: 1698-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON QUEIROZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de ter acostado o comprovante de pagamento da 

complementação de diligência, a parte autora não juntou a guia emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, sendo que referido documento é 

imprescindível para a identificação do recolhimento. Desse modo, intimo a 

parte autora para apresentar a guia por intermédio da qual efetuou o 

pagamento da complementação de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234451 Nr: 262-06.2017.811.0055

 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): MARCOS JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo no dia 21/03/2018, para a parte autora 

proceder o preparo da carta precatória, apesar de ter sido devidamente 

intimada pelo DJE, conforme certidão de fls.71, portanto encaminho os 

autos ao setor de expedição a fim de intimar pessoalmente a parte autora, 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276420 Nr: 6042-87.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSOSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO,, 

DAVID APARECIDA COELHO DE ARAUJO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a requerente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, bem como do valor de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila Alta, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos. Sendo assim, 

nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o requerente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276419 Nr: 6040-20.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DIAMANTINO-MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON JONATAN SOARES DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 
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CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 17, a requerentenão 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 44,37(quarenta e quatro reais e trinta e sete 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e 

cinco reais e quarenta e um centavos), a serem depositados na conta 

104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, 

CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de uma diligência ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim Maringá, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o requerente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276423 Nr: 6045-42.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DOURADOS-MS, TAUANE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAZARELA M. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARRA DE ALENCAR 

LIMA - OAB:OAB/MS 13853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID NICOLINE DE ASSIS - 

OAB:OAB/MS 17.918

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 32, a requerida não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41(quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando o 

comprovante nos autos. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGC, intimo A REQUERIDA para regularizar referida pendência, no 

prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo manifestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 

991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201654 Nr: 16001-87.2015.811.0055

 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: VALDECI DOS SANTOS COUTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte autora para promover o regular prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265586 Nr: 28881-43.2017.811.0055

 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: ROSÂNGELA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE ANGELO STEINHAUSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que, nos ternos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo 

Civil, intimo a parte requerida para se manifestar sobre o pedido de 

aditamento formulado às fls. 42/49, bem como para, querendo, pugnar por 

prova suplementar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248480 Nr: 15416-64.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALLI & GALLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS e 

OUTROS PROFSSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

- UNICRED MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 261/272 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270667 Nr: 1716-84.2018.811.0055

 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: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:23167/A

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.506,34 (hum mil e quinhentos e 

seis reais e trinta e quatro centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192109 Nr: 8495-60.2015.811.0055

 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: APARECIDA BIBIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 190777 Nr: 7295-18.2015.811.0055

 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: ZAQUEU CEZARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 154 de 511



impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134539 Nr: 4628-98.2011.811.0055

 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: MARIA VILMA DO NASCIMENTO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148756 Nr: 8670-59.2012.811.0055

 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: ELIZETE BALASTRELLI FORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148245 Nr: 8115-42.2012.811.0055

 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: JOÃO PEDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8115-42.2012 (Cód. 148245)

VISTOS, ETC.

Diante do teor do r. acórdão proferido pela Instância Superior, intime-se a 

parte autora para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

requerimento administrativo, o qual deverá ser encartado aos autos sob 

pena de extinção da demanda.

Cumprida a determinação supra, o processo deverá aguardar na 

secretaria, por 90 (noventa) dias, para resposta da autarquia, a qual 

deverá ser encartada ao processo pela parte requerente.

Acaso o benefício seja indeferido, desde já reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação, já que a peça de resposta outrora 

apresentada não discutiu o mérito e, consequentemente, para o 

requerente replicar, porquanto restará caracterizado o interesse de agir, 

autorizando o prosseguimento da demanda.

 Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância.

Lado outro, concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134319 Nr: 4390-79.2011.811.0055

 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: ERNANDE VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126822 Nr: 5767-22.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ARAUJO DE LIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141585 Nr: 931-35.2012.811.0055

 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: JOSE CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 931-35.2012 (Cód. 141585)

VISTOS, ETC.

Diante do teor do r. acórdão proferido pela Instância Superior, intime-se a 

parte autora para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

requerimento administrativo, o qual deverá ser encartado aos autos sob 

pena de extinção da demanda.

Cumprida a determinação supra, o processo deverá aguardar na 

secretaria, por 90 (noventa) dias, para resposta da autarquia, a qual 

deverá ser encartada ao processo pela parte requerente.

Acaso o benefício seja indeferido, desde já reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação, já que a peça de resposta outrora 

apresentada não discutiu o mérito e, consequentemente, para o 

requerente replicar, porquanto restará caracterizado o interesse de agir, 
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autorizando o prosseguimento da demanda.

 Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância.

Lado outro, concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125512 Nr: 4514-96.2010.811.0055

 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: FGADM, LINDAUVA ALVES JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160570 Nr: 10535-83.2013.811.0055

 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: CASSIMIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116356 Nr: 6405-89.2009.811.0055

 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: SANDRO PEREIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 2 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 194056 Nr: 10161-96.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 271732 Nr: 2537-88.2018.811.0055

 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: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva e, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07-CGJ, impulsiono os presentes autos, a 

fim de intimar a parte autora para, querendo, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136739 Nr: 7025-33.2011.811.0055

 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: OLIVEIRA GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que a Dra. RODINEIA DE FATIMA MACIEL 

DUTRA designou o dia 17/04/2018, às 08:00 horas para realização da 

perícia médica, a ser realizada nas dependências deste Fórum (Sala do 

fisioterapeuta Matheus Leal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179566 Nr: 21626-39.2014.811.0055

 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: SEBASTIÃO JESUÍNO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181796 Nr: 23888-59.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192037 Nr: 8440-12.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA ALVES DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193964 Nr: 10083-05.2015.811.0055

 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: GERSON RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 10959-96.2011.811.0055

 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: MARIA FATIMA LINO

 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 tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que a Dra. RODINEIA DE FATIMA MACIEL 

DUTRA designou o dia 17/04/2018, às 09:00 horas para realização da 

perícia médica, a ser realizada nas dependências deste Fórum (Sala do 

fisioterapeuta Matheus Leal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 194288 Nr: 10358-51.2015.811.0055

 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: LUIS CARLOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora de que a Dra. RODINEIA DE FATIMA MACIEL 

DUTRA designou o dia 17/04/2018, às 11:00 horas para realização da 

perícia médica, a ser realizada nas dependências deste Fórum (Sala do 

fisioterapeuta Matheus Leal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 192614 Nr: 8993-59.2015.811.0055

 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: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO 

MARISCO - OAB:18951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182579 Nr: 395-19.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELITA SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 395-19.2015 (Cód. 182579)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, constato que foi vindicado na peça vestibular o 

benefício de aposentadoria rural por idade.

Contudo, não foi determinada audiência de instrução a fim de atestar a 

eventual condição de rurícola do requerente, e, por consequência, sua 

qualidade de segurado, razão pela qual impositivo converter o julgamento 

em diligência.

Logo, com arrimo nos poderes processuais da ampla condução e da 

instrução conferidos ao juiz (artigo 370 do Novo Código de Processo Civil), 

nesta oportunidade designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de abril de 2018, às 14h00min, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas que eventualmente forem arroladas pelas partes no de 15 

(quinze) dias úteis. (artigo 357, §3º do CPC/2015).

Por fim, cumpra-se, com urgência, a decisão de fls. 65, devendo ser 

complementada a perícia outrora realizada com o fito de o expert 

responder os quesitos formulados pelo requerido Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, que se encontram entranhados às fls. 61/62.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000506-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE PINHEIRO CAETANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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Ao Ilustre Representante do Ministério Público, para manifestação.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000473-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TUR TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DUAS (2) DILIGÊNCIAS MEDIANTE GUIA PRÓPRIA, SITE TJMT.JUS.BR, 

PARA EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E 

CIENTIFICAÇÃO. JUNTANDO O COMPROVANTE NOS AUTOS DENTRO DO 

PRAZO LEGAL.

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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DUAS (2) DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

NOTIFICAÇÃO A SER EXPEDIDO, MEDIANTE GUIA PRÓPRIA DO 

FUNAJURIS A SER EXPEDIDA. NO PRAZO LEGAL, JUNTANDO O 

COMPROVANTE NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2110 Nr: 4-94.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOLINER INDÚSTRIA MADEIREIRA LTDA, 

PEDRO DEMOLINER, Wolmar Marchesin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, SILVIO CESAR DOS SANTOS - OAB:OAB/RO 964

 Intimação do advogado Dr. Sílvio César dos Santos , para no prazo de 05 

(cinco) dias promover o pagamento das custas processuais ao 

FUNAJURIS no valor de R$ 145,08 ( cento e quarenta e cinco reais e oito 

centavos) podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do 

Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas, bem como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR 

não oficializado no valor de R$ 27,00 ( vinte e sete reais), depositando na 

c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, comprovando o pagamento nos 

autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em cumprimento ao Provimento 

12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão de débito 

consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao 

DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem 

distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 268980 Nr: 23-65.2018.811.0055

 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): J. A. DOS REIS & CIA LTDA – ME, JONILTO 

ALVES DOS REIS, ELISANGELA MARIA BOONE BOURSCHEID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição dos executados juntado nos autos as folhas 46/48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255916 Nr: 21358-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILSON DOMINGOS DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA NEGOCIOS CONSTRUTORA E EMPRE. 

IMOBILIARIOS LTDA-ME, EDEMILSON MARCOS DE SOUZA, ULISSES DE 

OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação das partes requeridas, onde a 

mesmas foram devolvidas pelo correio com a informação “ não existe o 

numero indicado” fls. 31/33, bem como informar nos autos os endereços 

atualizados das partes requeridas para fins de proceder a citação das 

mesmas, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188638 Nr: 5535-34.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 67/68 em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 69).

Considerando que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Após, voltem me para apreciação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218904 Nr: 9050-43.2016.811.0055

 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: JOELMA ALVES BUENO, CHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ENERGISA - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARZAGÃO 

BARBUTO NETO - OAB:196.193/SP, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889/MT, FERNANDO EDUARDO SEREC - OAB:86352/SP, LUIZ 

FERNANDO WALHBRINK - OAB:8830

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial para condenar as requeridas ao pagamento de: 50 salários 
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mínimos a título de danos morais e estéticos ao requerente Carlos 

Henrique Bueno da Silva, vigentes à época do evento danoso, conforme 

individualizado na fundamentação; e 20 salários mínimos, a título de danos 

morais reflexos à requerente Joelma Alves Bueno, também vigente à 

época do evento danoso; todos devidamente corrigidos pelo INPC a partir 

do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ. Juros moratórios a 

partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.Condeno ainda as 

requeridas à indenização pelos danos materiais sofridos pelo requerente, 

sendo certo que já houve o pagamento das despesas pela primeira ré, 

devendo a seguradora/denunciada ressarcir a requerida/denunciante por 

tais despesas empregadas no tratamento do autor (danos materiais), 

conforme fundamentado, devendo os valores serem apurados em 

momento processual próprio, aplicando-se correção pelo INPC, e juros 

moratórios, todos a partir do último tratamento realizado (26/04/2017).Em 

relação à seguradora denunciada para com a requerida Energisa S/A, sua 

responsabilidade limitar-se-á a apólice subscrita, observando-se, para fins 

de obtenção do quantum indenizatório, a franquia contratual prevista no 

item 6 da apólice (fls. 317), permitindo-se a compensação com os valores 

já suportados pela primeira requerida à época do tratamento.No mais, a 

sentença permanece inalterada.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186520 Nr: 3915-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos,

Inviável a aplicação dos encargos pretendidos pelo exequente, visto que o 

executado procedeu o depósito dos valores cobrados quando do pedido 

de cumprimento de sentença.

Assim, considerando-se o teor do acórdão retro que manteve os 

honorários ora cobrados e recolhidos pela instituição financeira, 

proceda-se o levantamento dos mesmos, com os acréscimos interentes 

ao depósito judicial em favor do patrono do autor.

Por fim, no que tange aos valores remanescentes, decorrentes da 

compensação do crédito do autor com o saldo devedor do financiamento, 

proceda-se o levantamento em favor da instituição financeira.

Certificada a regularidade dos levantamentos e a inexistência de outras 

impugnações ou recursos pendentes, conclusos para extinção do 

cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225995 Nr: 15025-46.2016.811.0055

 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: WALTER DELFINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca do 

cálculo do contador judicial juntado as folhas 105/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180905 Nr: 22894-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141196 Nr: 528-66.2012.811.0055

 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: ELIEL TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58647/PR, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Vistos,Cuida-se de revisão contratual ajuizada por Eliel Teodoro da Silva 

em desfavor de Bv Financeira S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.Após o julgamento do feito, realizou-se o cálculo 

dos valores devidos pelo requerente (fl. 330/333) e em seguida, o 

requerido apresentou impugnação aos cálculos, apresentando planilha 

qual entende ser a devida (fl. 336/v).O requerente apresentou 

manifestação, discordando das argumentações lançadas pelo requerido 

na impugnação (fls. 341/342), requerendo subsidiariamente a designação 

de audiência de conciliação.Instado a apresentar esclarecimento quanto 

aos cálculos, o contador judicial apresentou resposta á fl. 344/v. O 

requerido manifestou-se contrário a designação da audiência de 

conciliação (fl. 346).Após os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido.Dispõe o §3º do artigo 3º do Código de Processo Civil que “a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial”.Desse modo, considerando-se que o requerente manifestou 

interesse na composição, bem como que ao menos uma tentativa de 

composição não deve ser negada as partes, com o fim de promover maior 

efetividade na resolução da presente lide, reputo importante oportunizar 

aos litigantes meios para tratativas de eventual conciliação e de se 

apreciar o melhor meio de resolução da lide, garantido a efetividade da 

prestação jurisdicional e a composição amigável.Assim, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 23 de maio de 2018, às 15h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Caso haja acordo pelas 

partes, voltem-me conclusos para homologação.Em caso de conciliação 

infrutífera, devem as partes manifestar-se quanto a resposta do contador 

judicial à fl. 344/v, em seguida remetam-se os autos conclusos para 

deliberação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264208 Nr: 27830-94.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAGNO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, NILSEIA 

APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o auto de constatação apenas afasta, ao menos 

numa primeira análise, a versão contida na inicial de que os requeridos 

mantém a posse do imóvel o que em nada corrobora a pretensão do autor 

quanto a tutela antecipada, mormente quanto a rescisão contratual, 

mantenho o indeferimento já prolatado.

Outrossim, considerando-se a ausência de citação/intimação dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 159 de 511



requeridos e o teor da manifestação de fls. 63 redesigno a audiência de 

conciliaçaõ para o dia 23 de maio de 2018 às 16:00 a ser realizado junto 

ao Nucleo de Conciliação, devendo ser a citação e intimação realizada por 

Oficial de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143962 Nr: 3543-43.2012.811.0055

 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: MARIA DE FATIMA SOARES ROSA LINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES - OAB:78069/165846, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400/165.788

 Vistos,

Considerando-se que a baixa do gravame não faz parte das pretensões 

deduzidas na presente lide e no acordo homologado (fls. 612/v e 616), 

indefiro de plano o pedido de fls. 625, contudo, com fulcro no principio da 

cooperação, oportunizo a manifestação do requerido sobre o teor da 

petição de fls. 625, para ciência e providências que reputarem 

necessárias.

Outrossim, não sendo apresentados novos requerimentos, proceda-se o 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203412 Nr: 17434-29.2015.811.0055

 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: VANDERLEI SERGIO MAIESKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

96/101, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258633 Nr: 23770-78.2017.811.0055

 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: TRANSPORTE GABOARDI LTDA - ME, TRANSPORTES 

RODOMARAJU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FERLA - OAB:91.291/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Intimação do autor para querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco)dias, sobre os embargos opostos às 224/227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13318 Nr: 2312-98.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA BERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA 

NUNES - OAB:3059, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4470-B, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DO EXTRATO DA CONTA ÚNICA, ONDE INFORMA 

QUE NÃO HÁ CONTA PARA O PROCESSO PESQUISADO fls. 217, BEM 

COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAzo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1471 Nr: 183-96.1995.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Borges de Moura, Elvan Borges Ribeiro, 

SILVANETE MEDEIROS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca do oficio n. 

669/2018, referente à carta precatória n. 1555-14.811.0088- código 55008 

da Comarca de Aripuanã – MT, juntado nestes autos as folhas 193/195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2330 Nr: 495-04.1997.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES CÂNDIDO, ESPÓLIO DE 

ILTON SOARES CÂNDIDO, MIGUEL SOARES CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GOMES DE 

MORAIS - OAB:4385

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo legal, retirar a carta 

precatória expedida para a Comarca de Brasnorte-MT, instruíndo-a com as 

peças necessárias, devendo, no ato da retirada, apresentar comprovante 

de recolhimento das custas judiciais. Após retirá-la comprovar, dentro de 

trinta dias, sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7482 Nr: 3-41.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL DIAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU ALCEMIRO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor por meio de seu advogado do termo de penhora 

expedido nos autos às folhas 288.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 289-77.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava, JULIO CESAR MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça abaixo transcrito, bem como informar 

nos autos o endereço atualizado da parte executada, no prazo legal: 

Certidão do oficial de justiça: Certifico que em cumprimento mandado, do 

MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e extraído dos autos do processo 

retro mencionado após as diligências, necessárias ao endereço indicado 

sendo ele o correto e atual; R. MARILIA 1451-S, antigo 269-S VILA 

PORTUGUESA em 25.1.18, onde ali não encontrei o executado, pios, 

segundo declarações da Srª., Inês Míssio tel: 65999336892, seu filho ora 
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executado exerce a profissão de motorista de carreta, e estava viajando, 

mas entraria em contato com seu filho para saber quando passaria por 

Tangará e avisaria este Oficial de Justiça. Segundo com as diligências, 

retornei ao endereço acima mencionado nos seguintes dias: 20.2.18, às 

9h30min, casa fechada 21.2.18, às 17h50min, casa fechada, 

vizinho/Adolescente informou que fazia dias que não via a vizinha Srª., 

Inês e não sabia onde estava, 1º.3.18, às 12h05min, casa fechada e 

6.3.18, às 13h30min, casa fechada, vizinho/Senhor informou que a vizinha 

Srª., Inês estava viajando para Balneário Camboriú/SC e voltaria dia 

10.3.18. Certifico ainda que suspendi minhas devolvo o mandado a 

Secretaria em todas suas vias e cópias uma vez que, estarei em 

compensatória a partir do dia 10.3.18. e por conseguinte aguardo novas 

determinações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193588 Nr: 9788-65.2015.811.0055

 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: ROBSON LUIZ CRISTALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RAFAEL SGARNZERLA DURAND - 

OAB:211648/SP

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Robson 

Luiz Cristalino, em desfavor de Banco do Brasil S/A, objetivando o 

percebimento por condenação em danos morais, materiais e honorários de 

sucumbência.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201082 Nr: 15565-31.2015.811.0055

 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: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição do requerido juntado aos autos as folhas 134/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255544 Nr: 21078-09.2017.811.0055

 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: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, OATOMO JOSE 

CANAVARROS SERRA, ANGELO HERNANDES PARRA, BIOFLORA 

PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA ME, CARZAN PARTICIPAÇÕES, 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 

TRANSCARAMORI LOGISTICA, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE LTDA, 

MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CARAMORI 

EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA, VITORIA AUTO IMPORTS 

LTDA, EDESIO RIBEIRO CASTRO, APARECIDO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro do artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.Preclusas as vias impugnativas, arquive-se, nos termos do artigo 456, 

§1º, da CNGC.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140952 Nr: 258-42.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, MICHELLE SANTOS MACHADO - OAB:13023/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:RO 2.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT, FRANCISCO BRAZ DA SILVA - OAB:OAB/SP 

160262-B, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - OAB:150.793.B

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Luiz Antonio Berto em 

face de Bv Financeira S.A, todos qualificados, objetivando o recebimento 

por condenação em revisional de financiamento bem como honorários de 

sucumbência.

O executado devidamente intimado em fls. 336/337 para realizar o 

pagamento, quedou-se inerte.

A parte exequente postulou realização de penhora via bacenjud que foi 

deferida (fl. 378) e retornou positiva (fl. 381).

O executado permaneceu inerte, sendo expedidos os competentes 

alvarás para liberação dos valores devidos às partes.

 Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Custas remanescentes pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelo embargante, 

afastando. contudo, ante a impossibilidade fática para o cumprimento da 

obrigação especifica as astreintes, anteriormente fixadas, mantendo, 

contudo, a medida coercitiva atípica fixada às fls. 1739/1740, 

observando-se, outrossim, que a mesma permanece suspensa.Assim, 

considerando-se a impossibilidade fática do cumprimento da obrigação 

especifica e a suspensão da medida de apoio fixada por este Juízo, 

aguarde-se o julgamento do Agravo ou pedido de conversão do 

cumprimento da obrigação em fazer em perdas e danos, que no presente 

feito, como já consignado anteriormente, depende de prévia liquidação 

perante o Juízo Arbitral.Proferido Acórdão mantendo a medida de apoio, 

intimem-se as partes e a Unimed do Brasil para que apresentem planilhas 

de custo e pagamentos aptos a constatação do saldo a ser depositado 

pelo executado, aproveitando-se, contudo, o montante já depositado nos 

autos, decorrente de bloqueio online, anteriormente, realizado, 

procedendo-se a liberação do saldo ao exequente, apenas se o saldo 

apontado pelas partes se mostrar incontroverso, abrindo-se conclusão, 

após amplo contraditório, se houver divergência entre os saldos indicados 

pelas partes. Proferido Acórdão revogando a medida de apoio, 

proceda-se o levantamento dos valores bloqueados nestes autos em 

favor do executado e oportunize ao exequente a indicação de medida 

diversa para a obtenção do resultado prático equivalente ou pedido de 

conversão do cumprimento da obrigação em fazer em perdas e danos, 

observando, nesta hipótese, na necessidade de prévia liquidação das 

perdas pelo Juízo Arbitral. Por fim, reputo necessário que o cartório 

retifique o teor da certidão de fls. 1769 atinente aos valores objeto de 

penhora online, certificando-se o montante que foi inicialmente vinculado 

aos autos e o montante, atualmente, depositado em Juízo.Tangará da 

Serra, 6 de abril de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229394 Nr: 17942-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Diante do exposto, devido à carência superveniente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, por não haver interesse processual no seu prosseguimento.Condeno 

o requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais 

fixados no patamar de 10% do valor dado à causa.Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.Procedam-se 

as expedições necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196652 Nr: 12189-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BRUNNER OLIVETTI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Preliminarmente a realização da perícia, deverá o banco requerido ser 

intimado para, no prazo de 15 dias, complementar a prestação de constas 

com todas as documentações financeiras do autor, especificadas à fl. 

240/241.Após, expeça-se alvará para liberação dos valores atinentes aos 

honorários de sucumbência em favor do patrono da autora, 

observando-se a conta indicada à fl. 194.Para a perícia, NOMEIO o Real 

Brasil Consultoria e Perícias Ltda., que, para realização do laudo, deverá 

observar os documentos juntados pelo banco requerido e as impugnações 

apresentada pela autora, servindo escrupulosamente o múnus 

independentemente de compromisso.Em seguida, intime-se o perito para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando as 

partes cientes de que os contatos profissionais, o currículo e a 

documentação do perito se encontram em prontuário disponível para 

consulta em cartório. Havendo escusa, retornem os autos conclusos para 

nova nomeação de perito.Em caso de concordância, intime-se a parte 

requerida para que, no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifeste-se sobre a proposta de honorários. Se ocorrer oposição quanto 

ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se 

manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos conclusos a seguir 

para arbitramento.Caso não haja oposição ao valor dos honorários, 

homologo desde logo o valor da proposta, fixando a quantia no montante 

apresentado pelo perito; nesta hipótese, a seguir intime-se o requerido 

Banco Bradesco S/A – responsável pelo custeio dos honorários periciais, 

nos termos do artigo 95 do CPC – para que providencie o depósito do 

montante no prazo de 10 (dez) dias. Feito o depósito, comunique-se o 

perito (por correio eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos.[...]. 

Com as providências, e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1782 Nr: 116-97.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA BIO SOJA DE INOCULANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Preliminarmente a análise da impenhorabilidade suscitada, determino que o 

Oficial de Justiça explicite na certidão se a localização da sala comercial 

Agrofértil é em frente ao imóvel dos executados ou anexo a este, nos 

termos do pedido do exequente à fl. 436/437.

Com a resposta, renove-se o prazo para manifestação das partes e após, 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28450 Nr: 2369-43.2005.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, THIAGO ROSSETO 

SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fl. 271 em desfavor dos executados, no 

valor da atualização nos autos (fl. 272).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).
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Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 49384 Nr: 4458-39.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Assim, diante dos argumentos lançados, a presente impugnação à 

penhora não merece prosperar, motivo pelo qual rejeito-a na sua totalidade 

e mantenho a penhora determinada em fl. 175.Intime-se o exequente para, 

no prazo de 15 dias, atualizar o débito e apresentar outros bens dos 

executados, tendo em vista que a penhora em comento não satisfaz a 

integralidade da dívida perseguida.No mesmo prazo, deve ainda recolher 

as custas remanescentes da diligência, nos termos da certidão à fl. 

234.Apresentada manifestação, voltem-me para deliberação.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266468 Nr: 29449-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYSON APARECIDO JOENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

Procedo com a baixa da restrição inserida à fl. 20, nos termos do § 1º do 

art. 3º do Dl 911/69.

Visando instruir o julgamento do presente feito, determino a intimação do 

requerente para apresentação de extrato do financiamento, com 

descrição de todos os pagamentos efetuados pelo requerido, 

especificando a data de cada um.

Sem prejuízo, oportunizo ao requerido que junte ao feito cópia legível do 

comprovante de pagamento à fl. 40, bem como das demais parcelas até a 

13ª.

Após, oportunize-se o contraditório as partes e em seguida voltem-me 

concluso para sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175868 Nr: 17834-77.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, tendo em vista que o pedido de fls. 74/75 limitou-se em apenas 

atualizar o débito, deixando de indicar bens penhoráveis ou diligências 

para localização dos mesmos.

Apresentada nova petição do exequente, voltem-me para deliberação.

Permanecendo inerte, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, 

do CPC, pelo prazo de 01 ano, suspendendo-se o prazo prescricional, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, sem qualquer manifestação, arquive-se o feito, 

nos termos art. 921, § 2º, do CPC, sem suspensão do prazo prescricional 

(art. 921, § 4º, do CPC).

Cumpra-se.

 Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 268022 Nr: 30933-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CORDEIRO GONÇALVES, MARCOS 

SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 Autos nº 30933-12.2017.811.0055 - 268022

 Vistos.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Diego Cordeiro 

Gonçalves e Marcos Silva do Nascimento, devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, imputando aos denunciados a prática, em tese, dos 

crimes descritos nos arts. 33, “caput”, e art. 35, “caput’’, c/c art. 40, inc. VI 

da Lei 11.343/2006, com os efeitos da Lei nº 8.072/90. Sendo assim, 

obedecendo ao que preceitua o art. 55 do mesmo diploma legal, os 

acusados foram notificados pessoalmente para apresentar defesa prévia 

(fls. 76 e 78).

 A defesa preliminar do réu Diego Cordeiro Gonçalves foi apresentada 

pela Defensoria Pública, fls. 79, e do réu Marcos Silva do Nascimento foi 

apresentado pelo seu Advogado, fls.85/93.

 É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

 Analisando a defesa apresentada pelos réus, observo que ela não é 

suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

 Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

art. 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados Diego Cordeiro Gonçalves e Marcos 

Silva do Nascimento, como incurso na prática do crime que ela descreve.

 Na forma do art. 56 da lei de regência, DESIGNO o dia 04/05/2017, às 

14h15min, para audiência de instrução e julgamento.

Cite-se e intime-se o acusado.

Procedam as intimações necessárias, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 06 de Abril de 2017.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 206817 Nr: 20412-76.2015.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ BRAUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 
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GALLEGO - OAB:10755/MT

 Autos nº: 20412-76.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 206817.

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de medida protetiva deferida (fls. 12/13) em 

favor da vítima Giani Aureliano Ferreira em desfavor do ofensor Vilson 

José Braun.

Entre um ato e outro, instada a se manifestar, a vítima alegou não ter mais 

interesse na manutenção das medidas protetivas (fls. 28/29).

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela revogação das 

medidas concedidas e o consequente arquivamento dos autos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico a possibilidade de revogação 

das medidas protetiva, uma vez que não implica na não instauração de 

procedimento criminal. A medida é tomada para preservar a integridade 

física da ofendida, que não se achando mais em iminente ameaça postula 

pela revogação, como é o caso dos autos (manifestação constante da 

cópia da ata de audiência anexa).

Ademais, a revogação da medida pressupõe a possibilidade de 

conciliação civil, o que, seguramente, atende aos interesses da vítima, 

nem sempre sediados na exclusiva punição criminal do seu agressor, 

mas, fundamentalmente atrelados ao interesse reparatório dos danos 

sofridos, inclusive, aqueles de caráter moral que, segundo afirma a 

doutrina da responsabilidade civil extra material, têm evidente caráter 

punitivo e pode importar em severa punição ao agressor.

Deste modo, REVOGO as medidas protetivas aplicadas às fls. 12/13 em 

favor de Giani Aureliano Ferreira contra Vilson José Braun e, com 

espeque no art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente ação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa constituída do Ofensor.

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 14 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.: 161203 Nr: 11635-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA ARAUJO ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Autos nº: 11635-73.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 161203.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, notadamente no que tange ao pleito acostado às fls. 

54/59, considerando que a restrição de suspensão, impedimento de 

renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção da carteira 

nacional de habilitação foi imposto em desfavor do réu Rodrigo Silva 

Araújo Alencar com a finalidade de compeli-lo a comparecer em Juízo para 

ser citado da denúncia apresentada pelo Parquet, REVOGO a referida 

restrição, DEVENDO os órgãos competentes serem OFICIADOS para 

regularizar a situação do réu.

2) Ademais, considerando que o réu foi citado pessoalmente apresentou 

resposta à acusação, REVOGO a decisão de fls. 44/44 verso para o fim 

de determinar o PROSSEGUIMENTO do feito.

3) Por outro lado, analisando com acuidade a resposta à acusação 

apresentada pelo réu, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária insculpidas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, razão pela qual, MANTENHO o recebimento da exordial acusatória e 

dou prosseguimento à presente ação penal, observando o que preconiza 

a norma processual e, com supedâneo no artigo 399 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento 

para o dia 05 de junho de 2018, às 17h30min.

4) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de decretação de sua revelia.

5) INTIMEM-SE, igualmente para comparecimento, sob as penas da lei, a 

vítima Daiane Estável Mourão (fls. 04 verso).

6) INTIME-SE a Defesa do réu e o Ministério Público.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 23 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.: 269238 Nr: 236-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Proceder a intimação do Advogado do réu para apresentar os memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 225516 Nr: 14640-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR, JOALDO GONÇALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR FARIA FILHO - DELEGADO DE POLÍCIA 

JUDICIARIA CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - 

OAB:18529/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 14640-98.2016.811.0055

Código Apolo nº: 225516.

Vistos etc.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado 

Dr. Edson Vieira Noia Junior em favor do Paciente Joaldo Gonçalves da 

Silva, indicando como autoridade coatora o Delegado de Polícia Judiciária 

Civil da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos Dr. Edmar Faria Filho.

Narra em síntese o paciente que o mesmo foi mencionado pelo réu Diego 

Roberto Silva Ruiz, como um dos autores de um crime de roubo ocorrido 

no Posto Gabriela Locatelli, no dia 12 de setembro de 2016 às 19:00 horas.

A liminar foi indeferida às fls. 38/38 verso e, instada a indigitada 

autoridade coatora a prestar informações, às fls. 42 foi certificado que 

decorreu o prazo assinalado in albis.

Com vista dos autos, o Ministério Público, às fls. 43/44, manifestou-se pelo 

não conhecimento do writ, bem como, pela prejudicialidade do mesmo.

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

É notório que o presente mandamus perdeu seu objetivo, pois, conforme 

extrato processual juntado aos autos (fls. 45/52), o paciente já foi 

processado e, ao final, absolvido pelo crime a ele imputado, já tendo sido 

determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido em seu 

desfavor.

Assim, considerando que o presente remédio tinha apenas como objeto a 

garantia da liberdade de ir e vir do paciente e que tal desiderato foi 

atendido pelo Magistrado sentenciante nos autos tombado sob Código 

Apolo 226217 que tramitava em desfavor do paciente, há que se concluir 

que o Habeas Corpus perdeu seu objeto.

Ex positis, e sem maiores delongas, RESTA PREJUDICADO a writ, uma vez 

que a pretensão foi atendida pelo magistrado sentenciante.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

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

 Tangará da Serra, 06 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Edital

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS AUTOS N.º 8011325-33.2010.8.11.0055 

AÇÃO: Execução de Título Judicial « Processo de Execução « PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): ZELINDA FURNI DA SILVA - ME 

EXECUTADO(A, S): FLORISVALDO BENEDITO SARNEIRO DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/06/2010 VALOR DO DÉBITO: R$ 6.221,25 

(seis mil duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). PRIMEIRA 

PRAÇA: Dia 09/05/2018, às 16:00 horas SEGUNDA PRAÇA: Dia 

23/05/2018, às 16:00 horas LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio 

do Fórum desta Comarca, sito na Av. Presidente Tancredo de Almeida 

Neves, Nº 1220N Bairro: Jardim Mirante Cidade: Tangará da Serra-MT 

Cep:78300000 Fone: (65) 3339-2700. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): "FORD 

Belina II, placa GND 1772, ano 1985, chassi 9BFDXXLB1DEY54329". 

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua FLORIANO PEIXOTO, 

N° 66, CENTRO, VIRADOURO - SP - 14740000. VALOR TOTAL DA 

AVALIAÇÃO: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). ADVERTÊNCIAS: 

Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo 

maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas 

condições na primeira data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço, independentemente do valor da avaliação, 

ressalvada a hipótese de preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692). 

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital. Eu, Humberto Campos, digitei. 

Tangará da Serra - MT, 10 de abril de 2018. Luciana Tognon Gestora 

Judiciária.  

 

 EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS AUTOS N.º

8010531-36.2015.8.11.0055 AÇÃO: Execução

de Título Judicial « Processo de Execução « 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): JESUS ANTONIO NUNES DE 

FREITAS EXECUTADO(A, S): GERALDO DOS

SANTOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

14/04/2015 VALOR DO DÉBITO: R$ 845,13

(oitocentos e quarenta e cinco reais e treze 

centavos) datado de 28/09/2016. PRIMEIRA

PRAÇA: Dia 09/05/2018, às 15:00 horas 

SEGUNDA PRAÇA: Dia 23/05/2018, às 15:00

horas LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: 

Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Av.

Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N 

Bairro: Jardim Mirante Cidade:

Tangará da Serra-MT Cep:78300000 Fone: (65) 

3339-2700. DESCRIÇÃO DO(S)

BEM(S): "UMA TV LED 39 POLEGADAS, COR 

PREDOMINANTE PRETA, BI VOLTS, EM

OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO LOCAL ONDE SE 

ENCONTRA(M)

O(S) BEM(NS): RUA 15-A, 1270-W, JARDIM DO 

LAGO, TANGARÁ DA SERRA/MT. VALOR

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.150,00 (UM MIL 

CENTO E CINQUENTA REAIS).

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s)

pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo 

licitantes ou oferta nessas

condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser

a r r e m a t a d o ( s )  p e l o  m a i o r  l a n ç o , 

independentemente do valor da avaliação,

ressalvada a hipótese de preço vil (CPC, arts. 686, 

VI e 692). OBSERVAÇÃO: Caso

o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m)

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do

presente edital. Eu, Humberto Campos, digitei. 

Tangará da Serra - MT, 10 de

abril de 2018. Luciana Tognon Gestora Judiciária.
 

 

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 05/09/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA LOIOLA (REQUERENTE)

RODOLFO JOSE DINIZ MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA LOIOLA OAB - MT0013178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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 05/09/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TEREZINHA DE SOUZA VIANA (TESTEMUNHA)

 

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 10h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011325-33.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA FURNI DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO BENEDITO SARNEIRO (EXECUTADO)
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Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono das datas 

para realização das hastas públicas, qual sejam: PRIMEIRA PRAÇA: Dia 

09/05/2018, às 16:00 horas; SEGUNDA PRAÇA: Dia 23/05/2018, às 16:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010531-36.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE TAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte parte promovida, nas pessoas de seus 

advogados, das hastas públicas designadas: 1º leilão: dia 09/05/2018, às 

15:00 horas. 2º leilão dia 23/05/2018, às 15:00 Horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000806-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS 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 09/05/2018, 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: 1000056-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEOAR ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (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 09/05/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO EDUARDO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GARCIA SIMOES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação redesignada 

para o dia 09/05/2018, 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: 1000159-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE SOUZA RAMOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 

redesignada para o dia 18/07/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMIS JOSE RIBEIRO DA LUZ (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 

redesignada para o dia 16/08/2018, às 09H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA OAB - MT23744/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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 11/07/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA REGINA SILVA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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 18/07/2018, às 10H00MIN.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011885-96.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao que tudo indica, há excesso de execução, uma vez que o 

exequente pleiteia o pagamento do saldo remanescente de R$ 1.858,45 e, 

conforme bloqueio do ID 6341896, o referido valor foi devidamente 

bloqueado nas contas da executada Gol Linhas Aéreas, constando, ainda, 

mais dois depósitos nos valores de R$ 1.858,45 (ID 12602438 – Gol Linhas 

Aéreas) e R$ 1.683,30 (ID – Passaredo Transportes Aéreos). Assim, 

certifique-se a Sra. Gestora se os valores acima mencionados se 

encontram depositados nos autos. Após, proceda-se o levantamento do 

valor de R$ 1.858,45 em favor do exequente – devidamente atualizado, 

devendo o saldo remanescente ser restituído a executada Gol Linhas 

Aéreas. Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Após o 

levantamento, intime-se o reclamante para se manifestar no prazo de 10 

dias. Caso nada mais seja requerido, presumir-se-á o adimplemento 

integral da obrigação, devendo os autos tornar à conclusão para extinção 

(art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 10 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CUSTODIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT0010050A 

(ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RHINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 16/04/2018, ás 13h30min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA JUSTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 16/04/2018, ás 13h45min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 16/04/2018, ás 14h00min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 16/04/2018, ás 14h15min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PASCHOAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em razão da conciliadora Marcilia Moura Andrade não 

pertencer mais ao quadro do Poder Judiciário, a Audiência de Conciliação 

designada para o dia 16/04/2018, ás 14h45min, não se realizará. Certifico 

mais que, quando o conciliador substituto agendar nova data as partes 

serão intimadas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE REIS FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000236-54.2018.8.11.0055 Autora: Franciane Reis Freire Ré: 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energisa S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu à sessão de conciliação 

(cf. ID n. 12551671), embora tenha sido devidamente intimada para o ato 

(cf. ID n. 14576530, 14586658 e 14675646). O comparecimento pessoal 

da parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório 

(Enunciado n. 20 do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora 

fundamento da extinção do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da 

Lei n. 9.099/95). 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 

9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 06 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE REZENDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certiifco a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de 

medida de urgência para que o reclamado seja compelido a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de que o débito 

que ensejou a inscrição já foi quitado. Decido. Do disposto no art. 300 do 

Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, conclui-se pela 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A 

reclamante informa que está sendo cobrada por débito decorrente da 

última parcela de empréstimo bancário, ao passo que este débito foi pago 

20 dias antes do vencimento. Os documentos juntados pelo reclamante 

dão suporte as suas alegações, uma vez que junta o extrato do Serasa 

demonstrando a inclusão pelo débito informados acima (Id 12636755) e o 

respectivo comprovante de pagamento (Id 12636727). Assim, resta 

satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente já foi quitada a dívida que ensejou a negativação do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do reclamante no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. Com 

muito maior razão na situação em comento, em que já houve a extinção da 

obrigação do contrato em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, o reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo ao banco reclamado. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência a fim de determinar seja excluído o 

nome da reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com relação ao débito objeto da 

presente demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para 

exclusão. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 
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art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000628-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 12609842. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 10 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 21/2018-DF – 10 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 que o servidor, BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX, 

matrícula n. 8543, Gestor Judiciário da 2ª Vara Cível desta Comarca, 

estará afastada de suas funções no período de 14/05/2018 à 25/05/2018, 

para usufruto de Compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Fatima Luiz da Silva Guarienti, mat. 12488 , 

Auxiliar Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, durante o período de 

afastamento da Titular nos dias 14/05/2018 à 25/05/2018.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recurso 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

Portaria n. 22/2018-DF – de 10 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,

 RETIFICAR em parte a Portaria n. 09/2018/DF, de 12 de Março de 2018, 

para fazer constar onde se lê “Gestor Judiciário Substituto; leia-se Gestor 

Judiciário”.

 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

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101563 Nr: 22297-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BETHANIA SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Certifico que consultando os autos verifiquei que as guias juntadas aos 

autos refere-se ao processo cod. 111971, sendo assim intimo o 

Advogado da parte para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 500,70 (quinhentos 

reais e setenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

380,44 (trezentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 120,26 (cento e vinte reais e 

vinte e seis centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001642-14.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.560,00 AUTOR: 

CICERA DE SOUZA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação da data designada para a perícia 

médica(conforme ID 12439592), devendo o mesmo informar à parte autora 

para comparecer ao ato. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de abril de 2018. 

Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BILIBIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002164-41.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 16.498,20 AUTOR: 

RENATO BILIBIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Intimação da perícia designada, conforme ID 12440896, devendo o 

mesmo comunicar a parte autora da referida data. Lucas do Rio Verde - 

MT, 10 de abril de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003194-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003194-14.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 54.560,00 AUTOR: 

HELENA GONCALVES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Intimação da perícia designada, conforme ID 12441666, 

devendo o mesmo comunicar a parte autora da referida data. Lucas do Rio 

Verde - MT, 10 de abril de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004641-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004641-03.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 14.400,00 AUTOR: 

JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Intimação da perícia designada, conforme ID 

12445021, devendo o mesmo comunicar a parte autora da referida data. 

Lucas do Rio Verde - MT, 10 de abril de 2018. Leila Cristina de Lima 

Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 

1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002299-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PRUDENCIO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002299-19.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO 

PRUDENCIO DA CONCEICAO Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que encerre-se a 

demanda sem prejuízo ao requerente. Tenho que este tempo será hábil 

para a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se o 

requerido para que proceda com a reimplantação do benefício a parte 

autora. II. Após, tendo sido marcada data para perícia, intimem-se as 

partes da mesma. III. Em seguida, com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. IV. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002299-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PRUDENCIO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002299-19.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 60.000,00 AUTOR: 

FRANCISCO PRUDENCIO DA CONCEICAO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Intimação da perícia designada, conforme 

ID 12441287, devendo o mesmo comunicar a parte autora da referida data. 

Lucas do Rio Verde - MT, 10 de abril de 2018. Leila Cristina de Lima 

Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 

1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE OROSCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003681-47.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 59.220,00 AUTOR: 

ALCIONE OROSCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Intimação da perícia designada, conforme ID 12644267, devendo o mesmo 

comunicar a parte autora da referida data. Lucas do Rio Verde - MT, 10 de 

abril de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do 

juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30018 Nr: 3516-32.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

LTDA, JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LUCIO MENDES, ÉRICA SCHENEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 146 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 9 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89722 Nr: 3610-04.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CASA COMERCIO DE MATERIAS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-EP, GILMAR FERNANDES DE GOIS, IVANI ALEIXO 

RODRIGUES FERNANDES DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 89722.

Vistos.

1. Nos termos do caput do artigo 40 da Lei 6.830/80, “o juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição.”

2. É o caso dos autos. Assim sendo, declaro suspenso o curso da 

execução e, tendo em vista o pedido retro, determino que os autos 

permaneçam em arquivo provisório, sem cancelamento na distribuição, 

porém, dando-se baixa no relatório mensal sem prejuízo do 

desarquivamento a qualquer tempo, desde que encontrado o devedor ou 

bens penhoráveis, ocasião em que a execução prosseguirá (aplicação 

analógica aos §§ 2º e 3º, do art. 40, da LEF).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 170 de 511



3. Intime(m)-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005128-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN 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:

JOSE ROCHA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005128-70.2017.8.11.0045; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: JOSE ROCHA DIAS Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui, bem como a emenda realizada. II. Proceda-se 

a Secretaria com a retificação do valor da causa atribuída inicialmente ao 

sistema. III. 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). IV. 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. V. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida. VI. 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. VII. 

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. VIII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004867-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004867-42.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 161.644,26; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[MULTA DE 10%]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: FIAGRIL Parte Ré: EXECUTADO: ADILSON JACINTO 

DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de acordo entabulado entre as partes 

Fiagril Ltda. e Adilson Jacinto da Silva, com o objetivo de por fim à ação 

acima mencionada. Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Isto posto, homologo por sentença o acordo 

apresentado pelas partes, para que surta seus jurídicos efeitos, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO, o presente feito, com resolução do 

mérito, na forma do art. 924, do Código de Processo Civil. Homologo, ainda, 

a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o necessário ao levantamento 

das restrições do presente feito determinado no despacho inicial. 

Honorários conforme constou no acordo. Ficam as partes dispensadas de 

eventuais custas processuais remanescentes, de acordo com o disposto 

no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Depois de cumpridas todas 

as deliberações, arquive-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001246-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO SOUSA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001246-66.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 17.206,05; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: FRANCINALDO SOUSA MARTINS Vistos. 1. Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu procurador (a), para que no prazo 

improrrogável de 15 dias, emende a inicial, juntando o comprovante de 

guias e custas de ingresso. 2. Após, e somente após o cumprimento do 

item retro, cumpre-se os seguintes itens. 3. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da liminar, se 

faz necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do (a) (s) 

devedor (a) (s). Vejo que a parte requerente cumpriu este requisito, já que 

os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência do (a) (s) devedor (a) (s). Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. 2. ISTO POSTO, com base nos artigos 3º e seguintes do 

Dec. Lei 911/69 e alterações da Lei 10.931/04, defiro, liminarmente, a 

medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o(a) autor(a), na pessoa de seu representante 

legal. 3. Executada a liminar, cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo(a) credor(a) 

fiduciário(a) na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre 

de ônus (art. 3º, § 2º do Dec. Lei 911/69, com nova redação da Lei 

10.931/04, art. 56). 4. Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no § 2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69. 5. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 5 de abril de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CECYANE PATRICIA DE OLIVEIRA STEFANIAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO)

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001412-69.2016.8.11.0045 

AUTOR: CECYANE PATRICIA DE OLIVEIRA STEFANIAK RÉU: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Cuida-se de 
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Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos 

Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por CECYANE 

PATRICIA DE OLIVEIRA STEFANIAK em face de EXTRA LUZ MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP (RIO MÓVEIS), aduzindo, em síntese, que 

o(a) requerido(a) promoveu indevidamente a inscrição de seu CPF em 

cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA), eis que a dívida 

apontada já estava paga. Requer a concessão de liminar visando a 

retirada de seu nome do rol de maus pagadores, e, ao final, postula pela 

declaração da inexistência de débito e condenação do(a) requerido(a) ao 

pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo 

juízo. Com a inicial vieram documentos. Distribuída a demanda, foi deferido 

o pleito liminar (Id. 1671477). Devidamente citado(a), o(a) requerido(a) 

apresentou contestação (Id. 4798295) alegando que a autora não trouxe 

aos autos qualquer prova do dano ocorrido, sustentando a inexistência de 

danos morais, eis que o acontecimento trata-se de mero aborrecimento 

ligado à ofensa a valores materiais não havendo o que se reparar na 

seara extrapatrimonial. Requer a total improcedência da demanda. 

Realizada tentativa conciliatória, a mesma restou inexitosa conforme se 

infere no documento ID. 4929912. A requerente apresentou impugnação 

(Id. 6783653), refutando os argumentos tecidos na contestação e 

reafirmando as preposições apresentadas na inicial. Intimadas as partes a 

informarem acerca das provas que pretendiam produzir (Id. 9954191), a 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 9954191), 

tendo a parte requerida deixado transcorrer in albis o prazo para 

manifestar-se (Id. 12124142). 2. É o relatório do necessário. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, impende registrar que a presente demanda 

comporta o julgamento antecipado, eis por que incide, na espécie, o 

disposto no comando do art. 355, inciso I do CPC. Verifica-se que o pedido 

inicial merece inteira acolhida. No que concerne ao dano moral, apregoa a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X: “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. Igual determinação se extrai dos artigos 1º, III e 5º, V, também 

da Carga Magna. O Código Civil refere-se ao dano moral no artigo 186, ao 

prescrever que comete ato ilícito aquele que, “por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral”. No caso dos autos, resta 

evidente que a empresa reclamada praticou ato ilícito ao levar aos órgãos 

de restrição o nome do(a) autor(a) por uma dívida que já havia sido paga. 

Ora, dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, ser direito básico do consumidor a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova quando for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O que vale 

para a aplicação desta regra é a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, 

do ponto de vista técnico, há o desconhecimento da questão em si, ou a 

dificuldade de obtenção de dados mais complexos. É o caso dos autos, 

pelo que entendo aplicável a inversão do onus probandi. Resta 

evidenciado nos autos que a autora pagou a parcela com vencimento em 

04.05.2016 na data de 13/06/2016 (Id. 1523694 p. 1), tendo a empresa 

requerida procedido a inclusão do nome da requerente no cadastro de 

inadimplentes no dia 26/06/2016 (Id. 1523698, p. 1). Nessa senda, não 

tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, 

torna-se possível concluir que a parte autora não estava inadimplente no 

momento da inclusão, de modo que a inscrição do nome daquela em 

cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, é indevida. E 

não diga inexistir prova da existência do dano moral sofrido, porquanto 

este, salvo casos especiais, dispensa prova em concreto, tendo em vista 

que se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. É o que se 

infere, aliás, dos reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 

552513/SC, Resp 457734/MT, REsp 442.051/RS, REsp 389.879/MG, Resp 

332.622/RJ, Resp 285.854/PB, REsp 313.595, REsp 165.727. Reconhecida 

a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. A fixação de critérios 

para a quantificação do dano moral permanece a cargo da doutrina e da 

jurisprudência. Não tem aplicação em nosso país o critério da tarifação, 

pelo qual o quantum das indenizações é prefixado. Predomina em nossa 

legislação o critério do arbitramento pelo juiz. Deve o juiz, pois, levar em 

conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do 

quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem 

jurídico lesado. Neste sentido vem decidindo reiteradamente o Superior 

Tribunal de Justiça, a exemplo de REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado 

não pode ser muito elevado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, por 

outro lado não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e 

inócuo. Contextualmente, observa-se que o(a) autor(a) possui outra(s) 

inscrição(ões) no serviço de proteção ao crédito (Id. 3252733 p. 1), ainda 

que posterior(es), deve(m) ser ela(s) levada(s) em conta na dimensão da 

quantidade do valor compensatório a ser fixado, a despeito de não excluir 

a indenização. E, também, não há como se reconhecer que essas 

inscrições tenham sido questionadas judicial ou administrativamente, já 

que não existe qualquer elemento de prova nesse sentido nos autos. 

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO 

CESSIONÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA A 

ORIGEM DO DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO 

CASO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$ 1.000,00. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005124342, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/02/2015).” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES - REDUÇÃO DO MONTANTE. A inscrição 

indevida do nome do devedor em cadastro de proteção de crédito é causa 

que dá ensejo à responsabilização por parte da instituição que promoveu 

a negativação. Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser 

desnecessária a prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos 

da personalidade da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome da parte, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório. V.V.P.: (Des. Antônio 

Bispo) APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES - IRRELEVÂNCIA. Mesmo que o consumidor tenha seu 

nome inscrito por mais de uma vez no cadastro restritivo de crédito, a 

comprovação de uma inscrição indevida enseja reparação por danos 

morais. (TJMG, AC 10775120006066001, 15ª Câmara Cível, Relator Tiago 

Pinto, Julgamento em 26.06.2014)”. Daí a necessidade de se encontrar o 

meio-termo ideal, o qual reputo ser, no caso em apreço, levando-se em 

consideração os critérios supra-referidos, a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), que se mostra satisfatória e suficiente para minimizar os danos 

sofridos. 3. DISPOSITIVO 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as 

razões de decidir, com base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do 

Código Civil, julgo procedente o pedido contido na inicial, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 

233,20 (duzentos e trinta e três reais e vinte centavos) referente ao 

contrato nº NV200.0000001355.6); b) CONFIRMAR os efeitos da liminar 

anteriormente concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora). 3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 8, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em R$. 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de março 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura 

Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CECYANE PATRICIA DE OLIVEIRA STEFANIAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO)

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1001412-69.2016.8.11.0045 

AUTOR: CECYANE PATRICIA DE OLIVEIRA STEFANIAK RÉU: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos 

Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por CECYANE 

PATRICIA DE OLIVEIRA STEFANIAK em face de EXTRA LUZ MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP (RIO MÓVEIS), aduzindo, em síntese, que 

o(a) requerido(a) promoveu indevidamente a inscrição de seu CPF em 

cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA), eis que a dívida 

apontada já estava paga. Requer a concessão de liminar visando a 

retirada de seu nome do rol de maus pagadores, e, ao final, postula pela 

declaração da inexistência de débito e condenação do(a) requerido(a) ao 

pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo 

juízo. Com a inicial vieram documentos. Distribuída a demanda, foi deferido 

o pleito liminar (Id. 1671477). Devidamente citado(a), o(a) requerido(a) 

apresentou contestação (Id. 4798295) alegando que a autora não trouxe 

aos autos qualquer prova do dano ocorrido, sustentando a inexistência de 

danos morais, eis que o acontecimento trata-se de mero aborrecimento 

ligado à ofensa a valores materiais não havendo o que se reparar na 

seara extrapatrimonial. Requer a total improcedência da demanda. 

Realizada tentativa conciliatória, a mesma restou inexitosa conforme se 

infere no documento ID. 4929912. A requerente apresentou impugnação 

(Id. 6783653), refutando os argumentos tecidos na contestação e 

reafirmando as preposições apresentadas na inicial. Intimadas as partes a 

informarem acerca das provas que pretendiam produzir (Id. 9954191), a 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 9954191), 

tendo a parte requerida deixado transcorrer in albis o prazo para 

manifestar-se (Id. 12124142). 2. É o relatório do necessário. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, impende registrar que a presente demanda 

comporta o julgamento antecipado, eis por que incide, na espécie, o 

disposto no comando do art. 355, inciso I do CPC. Verifica-se que o pedido 

inicial merece inteira acolhida. No que concerne ao dano moral, apregoa a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X: “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. Igual determinação se extrai dos artigos 1º, III e 5º, V, também 

da Carga Magna. O Código Civil refere-se ao dano moral no artigo 186, ao 

prescrever que comete ato ilícito aquele que, “por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral”. No caso dos autos, resta 

evidente que a empresa reclamada praticou ato ilícito ao levar aos órgãos 

de restrição o nome do(a) autor(a) por uma dívida que já havia sido paga. 

Ora, dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, ser direito básico do consumidor a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova quando for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O que vale 

para a aplicação desta regra é a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, 

do ponto de vista técnico, há o desconhecimento da questão em si, ou a 

dificuldade de obtenção de dados mais complexos. É o caso dos autos, 

pelo que entendo aplicável a inversão do onus probandi. Resta 

evidenciado nos autos que a autora pagou a parcela com vencimento em 

04.05.2016 na data de 13/06/2016 (Id. 1523694 p. 1), tendo a empresa 

requerida procedido a inclusão do nome da requerente no cadastro de 

inadimplentes no dia 26/06/2016 (Id. 1523698, p. 1). Nessa senda, não 

tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, 

torna-se possível concluir que a parte autora não estava inadimplente no 

momento da inclusão, de modo que a inscrição do nome daquela em 

cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, é indevida. E 

não diga inexistir prova da existência do dano moral sofrido, porquanto 

este, salvo casos especiais, dispensa prova em concreto, tendo em vista 

que se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. É o que se 

infere, aliás, dos reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 

552513/SC, Resp 457734/MT, REsp 442.051/RS, REsp 389.879/MG, Resp 

332.622/RJ, Resp 285.854/PB, REsp 313.595, REsp 165.727. Reconhecida 

a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. A fixação de critérios 

para a quantificação do dano moral permanece a cargo da doutrina e da 

jurisprudência. Não tem aplicação em nosso país o critério da tarifação, 

pelo qual o quantum das indenizações é prefixado. Predomina em nossa 

legislação o critério do arbitramento pelo juiz. Deve o juiz, pois, levar em 

conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do 

quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem 

jurídico lesado. Neste sentido vem decidindo reiteradamente o Superior 

Tribunal de Justiça, a exemplo de REsp 135.202-0-SP. Se o valor arbitrado 

não pode ser muito elevado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, por 

outro lado não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e 

inócuo. Contextualmente, observa-se que o(a) autor(a) possui outra(s) 

inscrição(ões) no serviço de proteção ao crédito (Id. 3252733 p. 1), ainda 

que posterior(es), deve(m) ser ela(s) levada(s) em conta na dimensão da 

quantidade do valor compensatório a ser fixado, a despeito de não excluir 

a indenização. E, também, não há como se reconhecer que essas 

inscrições tenham sido questionadas judicial ou administrativamente, já 

que não existe qualquer elemento de prova nesse sentido nos autos. 

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO 

CESSIONÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA A 

ORIGEM DO DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO 

CASO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$ 1.000,00. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005124342, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/02/2015).” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES - REDUÇÃO DO MONTANTE. A inscrição 

indevida do nome do devedor em cadastro de proteção de crédito é causa 

que dá ensejo à responsabilização por parte da instituição que promoveu 

a negativação. Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser 

desnecessária a prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos 

da personalidade da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome da parte, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório. V.V.P.: (Des. Antônio 

Bispo) APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES - IRRELEVÂNCIA. Mesmo que o consumidor tenha seu 

nome inscrito por mais de uma vez no cadastro restritivo de crédito, a 

comprovação de uma inscrição indevida enseja reparação por danos 

morais. (TJMG, AC 10775120006066001, 15ª Câmara Cível, Relator Tiago 

Pinto, Julgamento em 26.06.2014)”. Daí a necessidade de se encontrar o 

meio-termo ideal, o qual reputo ser, no caso em apreço, levando-se em 

consideração os critérios supra-referidos, a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), que se mostra satisfatória e suficiente para minimizar os danos 

sofridos. 3. DISPOSITIVO 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as 

razões de decidir, com base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do 

Código Civil, julgo procedente o pedido contido na inicial, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 

233,20 (duzentos e trinta e três reais e vinte centavos) referente ao 

contrato nº NV200.0000001355.6); b) CONFIRMAR os efeitos da liminar 

anteriormente concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora). 3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 8, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em R$. 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de março 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura 

Digital

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001719-86.2017.8.11.0045

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:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001719-86.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA Vistos. 1. 

Intime-se o requerido acerca da petição id num. 12237263. Prazo: 05 dias. 

2. Após, renove-se vista ao autor, em igual prazo, voltando-me concluso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003261-76.2016.8.11.0045

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:

CRISTIAN JOSIEL SCHULZ (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 5ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO DO VERDE/MT. * 

2016217029* AUTOS Nº: 1003261-76.2016.8.11.0045 AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO AUTOR: BV FINANCEIRA S/A CFI RÉU: CRISTIAN JOSIEL 

SCHULZ BV FINANCEIRA S/A CFI, qualificado nos autos supra em que 

contende com CRISTIAN JOSIEL SCHULZ por seu procurador que adiante 

subscreve, vem, respeitosamente, REQUERER a juntada das guias de 

custas iniciais no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 154,21 (cento e 

cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) devidamente recolhidas, 

conforme determinação judicial. Nestes Termos Pede Deferimento. Lucas 

do Rio do Verde, 20 de Dezembro de 2016. Assinado Digitalmente SERGIO 

SCHULZE OAB/MT 16.807-A MSSB

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021861-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON CHORE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1021861-26.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ELIVELTON CHORE LEITE REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Manifestem-se as partes sobre as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Após, cls. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de março de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001911-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LIDIA PORTELA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001911-19.2017.8.11.0045 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: CRISTIANE 

LIDIA PORTELA Vistos etc. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes no id. 9352909 dos 

autos. 2. Nos moldes do artigo 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. 

4. Custas e honorários, nos termos do acordo. 5. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 14/03/2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000585-24.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 14.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ELIZETE APARECIDA NOGUEIRA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos 

etc. 1. Elizete Aparecida Nogueira, qualificado(a) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, visando o estabelecimento de auxílio doença, alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Pleiteia, pois, a 

procedência do pedido para que seja o requerido condenado a 

conceder-lhe o indigitado benefício. Juntou documentos. No id. 4945691 foi 

indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Citado, o requerido 

apresentou contestação (id. 6730178), refutando os argumentos expostos 

na inicial e pugnando pela improcedência do pedido. O laudo pericial de id. 

6154772, apontou que o autora ficou incapacitada para o trabalho, de 

forma total e temporária, no período de 09/08/2016 a 30/09/2016. A parte 

autora manifestou concordância com o laudo pericial (id. 8649840), ao 

passo que o requerido 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 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. Ainda, de acordo com o artigo 71, caput c/c 72, III, do regulamento 

da Previdência Social, o benefício será devido a quem estiver incapacitado 

para o trabalho e, quando requerido após o trigésimo dia do afastamento 

da atividade, a contar da data do requerimento. No caso dos autos, as 

provas demonstram que, quando da data do requerimento (17/10/2016 – 

id. 4889104), além de ser posterior ao trigésimo dia do afastamento, a 

parte autora não estava incapacitada para o trabalho, já que a limitação 

temporária para o trabalho persistiu de 09/08/2016 a 30/09/2016 (id. 

6154772 – item 7, p.3). Desse modo, ausente o requisito incapacidade 

para o trabalho, já que o requerimento foi formulado em data posterior à 

cessação da incapacidade, não há que se falar em auxílio-doença. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA. DATA DE REQUERIMENTO POSTERIOR À CESSAÇÃO DA 
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INCAPACIDADE. Mesmo que comprovada a incapacidade temporária para 

o exercício das atividades laborativas habituais por um determinado 

período, não é cabível a concessão de auxílio-doença, se o segurado 

requerer o benefício depois de cessada sua incapacidade para o trabalho. 

(TRF 4ª Região, 5ª Turma, AC 0017502-51.2015.4.04.999/PR, Relatora 

Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, Publicado em 29/03/2016) 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

POSTERIOR À CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE NO PERÍODO POSTERIOR AO REQUERIMENTO. 1. O 

benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por 

moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão, nos 

termos do Art. 59, da Lei nº 8.213/91. 2. Impossibilidade do pagamento dos 

valores relativos ao auxílio doença no período pretendido, tendo em vista 

que o requerimento foi formulado em data posterior à cessação da 

incapacidade. 3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade 

para o período posterior ao requerimento. 4. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 5. Apelação desprovida. (TRF 3ª 

Região, DÉCIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2177644 - 

0006221-30.2015.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA 

PEREIRA, julgado em 19/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017 ) 

Assim, os elementos trazidos ao feito permitem concluir que o(a) autor(a) 

não preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, 

pelos mesmo motivos supra mencionados. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O 

EXPOSTO, julgo totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando a(o) autor(a) isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, por se tratar de parte benefíciária da Assistência Judiciária 

Gratuita. 3.2. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo. 3.3. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de abril de 2018. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004706-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ARTEMIO LESEUX (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 Processo: 1004706-95.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO ARTEMIO 

LESEUX Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL “Vistos etc. 1. Pedro Artemio Leseux, qualificado(a) nos autos, 

propôs a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, visando a concessão de aposentadoria por 

idade mista, alegando, em síntese, preencher os requisitos legais para 

tanto. Informa que possui mais de 65 (sessenta e cinco anos anos) anos e 

que durante toda a sua vida exerceu atividade rurícolas em regime de 

economia familiar até o ano de 1992 quando passou a exercer trabalho 

urbano, adquirindo vínculo empregatício. Instruiu a exordial com 

documentos. Citado, o requerido apresentou contestação (Id 12275679), 

aduzindo que o autor não faz jus a aposentadoria por idade híbrida, pois 

tal benefício é destinado aos trabalhadores rurais, sendo que o requerente 

na data de seu requerimento administrativo, bem como na data em que 

completou o requisito etário, não era mais trabalhadora rural. Postula, 

assim, a improcedência do pedido, nos termos da lei. A parte autora 

apresentou impugnação (Id. 12387181) rechaçando os argumentos 

expendidos na peça contestaria, e pugnando pela procedência dos 

pedidos contidos na exordial. Durante a presente audiência de instrução 

foram ouvidas duas testemunhas por ele arroladas. Em debates, a parte 

autora pleiteou pelo reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, 

tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato. 

2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A concessão da 

aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) 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. De acordo 

com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de Benefícios, bem como o art. 201 

da CF, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é de 60 anos 

para o homem e 55 anos para a mulher. Com relação à carência, o art. 48 

da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. Os documentos 

juntados com a inicial são os seguintes: 1) Certidão de Casamento do 

Requerente datada de 1971, estando o mesmo qualificado como agricultor 

(Id. 10788873 p. 21); 2) Certidão de Nascimento dos filhos do requerente 

datadas de 1972 e 1977, indicando que a profissão do requerente era 

agricultor (Id. 10788873 p. 22/23); 3) Carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Diamantino/MT, datada de 1986; 4) Declaração do 

Fundec, declarando que o requerente era proprietário e de propriedade 

rural, datada de 1988 (Id. 10788873 p. 25); 5) Encaminhamento de Projeto 

ao Programa Fundec, datado de 1988 (Id. 10788889 p. 1); 6) Comprovante 

de pagamento de DAR, indicando que o requerente morava na área rural, 

datado de 1988 (Id. 10788889 p. 2); 7) Recibo de mensalidade do sindicato 

dos trabalhadores rurais, datado de 1989 (Id. 10788889 p. 3); 8) Memorial 

descritivo em nome da esposa indicando a propriedade rural da família – 

datado de 2009 (Id. 10788889 p. 4); 9) Declaração de aptidão ao Pronaf – 

datado de 2011 (Id. 10788889 p. 6); 10) Declaração de Faturamento de 

Produtor Rural – datada de 2011 (Id. 10788889 p. 8); 11) Declaração em 

nome do requerente com sua qualificação como agricultor – datada de 

2012 (Id. 10788889 p. 10); 12) Conta de energia elétrica em nome do 

requerente, referente ao mês de março 2017, indicando endereço rural (Id. 

10788889 p. 11); 13) Relatório de consumo do cliente emitido pela 

Energisa, em nome do requerente, indicando endereço rural de 2012 à 

2017 (Id 10788889 p. 12). Os documentos e depoimentos indicam a prática 

de atos de agricultura em economia familiar. Portanto, resta preenchido o 

requisito do início de prova material. O fato de o requerente não ter trazido 

para os autos os demais documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 

8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, 

hodiernamente, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. A prova testemunhal produzida em audiência indica o trabalho 

rural no período descrito na petição inicial. Enfim, no caso concreto, a 

instrução demonstrou que a parte autora exerceu o trabalho rural, na 

forma de regime de economia familiar por período superior a 15 anos, 

conforme depoimento das testemunhas, bem como o início de prova 

material produzido e ora especificado. Não obstante a aludida 

documentação indicar a ligação do requerente com o meio rural, as 

informações contidas no CNIS e os próprios documentos apresentados 

com a inicial comprovam que a parte autora possui considerável vínculo de 

trabalhador urbano. Está, pois, configurado nos autos que a parte autora 

exerceu atividade urbana por certo período, razão pela qual resta 

descaracterizado o regime de economia familiar durante os referidos 

anos, afastando, em princípio, a possibilidade de concessão da 

aposentadoria rural por idade, com fundamento no art. §1º do art. 48 c/c 

142 da Lei 8.213/91. No entanto, não se pode olvidar que o §3º do art. 48 

da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 11.718/2008, criou uma nova espécie de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou 

mista). Nesse caso, os trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural 

e urbano para cumprimento da carência; hipótese em que a idade mínima a 

ser considerada será de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se 

mulher; é dizer, equipara-se o rurícola ao trabalhador urbano, no requisito 

etário. Neste ínterim, o autor preenche referido requisito, pois possui idade 

superior a 65 (sessenta e cinco) anos. (ID 10788873 p. 12). Assim dispõe 

o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91: §3º. Os trabalhadores rurais de que trata 

o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas 

que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). Assim, 

com relação ao tempo urbano, ficou reconhecido administrativamente pelo 

INSS até a data do requerimento administrativo (Id. 10788873 p. 18) o 

período corresponde a 03 anos (Id. 10788873 p. 17). Dessa forma, 
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somadas às demais provas que indicam a existência de trabalho rural em 

tempo superior a 180 (cento e oitenta) meses/contribuições, chega-se à 

conclusão de comprovação do período de carência por ocasião do 

requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício, na 

forma prevista pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991. A propósito, pela 

pertinência e como forma de corroborar a linha de raciocínio desenvolvida, 

lanço mão do teor de recentes julgados correlatos ao tema: PROCESSUAL 

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 

48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 

11.718/2008. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME 

DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Em conformidade com os 

precedentes desta Corte, "seja qual for a predominância do labor misto no 

período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o 

trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do 

art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização 

de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015.). 2. A 

instância de origem reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos 

para concessão da aposentadoria híbrida. Promover a modificação do 

entendimento proclamado ensejará o reexame do acervo fático-probatório, 

óbice constante na Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg 

no REsp 1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido. (STJ - REsp 1367479/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, 

DJe 10/09/2014) A parte autora completou, pois, o requisito etário para 

concessão do beneficio nos moldes do artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91, 

mantendo-se, por óbvio, a sua condição de segurado especial, e não a de 

segurado obrigatório do Regime Previdenciário. Nota-se, portanto, que 

somado o tempo de contribuição como trabalhador urbano com o tempo de 

labor rural, excluída a redução da idade, o autor completou os requisitos 

para o benefício de aposentadoria rural mista ou híbrida. Por outro lado, no 

que atine ao valor do salário de benefício, o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91, 

estabelece que, no caso de aposentadoria rural mista, “o cálculo da renda 

mensal do beneficio será apurado de acordo com o disposto no inciso II, 

do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário de 

contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de 

salário de contribuição da Previdência Social”. Por sua vez, o citado artigo 

29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício consiste “na média 

aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes 

a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média esta que será 

utilizada para fins de apuração do valor devido. No que tange à data em 

que a aposentadoria por idade é devida ao requerente, entendo que, no 

caso, deve-se considerar a data em que houve o pedido administrativo 

(24/08/2017 – Id. 10788873, p. 18), visto que naquela data o autor já havia 

completado o critério etário (completou 65 anos em 29/06/2015). Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015) 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento ao autor do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade híbrida/mista, nos termos do artigo 143 e 48, § 3º, da Lei 8.213/91, 

no valor correspondente à média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo (§4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde que não 

inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, devido desde o 

requerimento administrativo, ou seja, em 24/08/2017 – Id. 10788873 p. 18. 

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, além da idade já avançada e 

reduzida capacidade de trabalho da beneficiária, concedo ainda tutela de 

urgência 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. 3.2. As prestações em 

atraso serão 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[1]. 3.3. 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. 3.4. 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/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

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. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Pedro Artemio Leseux; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural híbrida/mista; c) renda mensal atual: A calcular de acordo com o 

inciso II do caput do art. 29 da Lei 8.213/91, desde que não inferior a 01 

(um) salário mínimo. d) data de início do benefício – DIB: 24/08/2017 (data 

do requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) período a ser considerado como atividade rural: superior a 15 

anos; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 4 de abril de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000708-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA QUE JUNTE AOS AUTOS, GUIA DE 

RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. 

VALOR R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002389-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LADIR MONDARDO BERGAMASCO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE JUNTE AOS AUTOS GUIAS 

DE PREPARO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PARA 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, NA COMARCA DE TAPURAH-MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002179-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002179-10.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 678.420,10; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO J. SAFRA S.A Parte Ré: REQUERIDO: BOA ESPERANCA 

AGROPECUARIA LTDA Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência 

da ação. Tendo sido apresentada contestação, torna-se imprescindível, a 

concordância da parte ré com o pleito, conforme exigência do § 4º do art. 

485 do CPC, providência esta que consta expressamente dos autos. 

Contudo, anota-se que a já houve concordância com o pedido de 

desistência, uma vez que o procurador da parte requerida foi quem se 

manifestou quanto ao referido pedido. 2. ASSIM, nos termos e para os fins 

do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e 

julgo, por corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela 

sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, condeno a 

parte que desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais. Da 

verba advocatícia, anota-se que as partes arcarão com seus respectivos 

advogados. 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e 

anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 4 de abril de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003350-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILIO LUIZ CENCI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003350-65.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 116.242,39; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SICREDI 

CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: ADILIO LUIZ CENCI Vistos etc. 1. Nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes às Doc. Num. 11219290 Pág. 1/8, restando extinto o 

processo com resolução do mérito. 2. Custas remanescentes, se houver, 

ficam dispensadas na forma do artigo 90, § 3º do CPC. Honorários nos 

termos do acordo. 3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente 

homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive 

as homologatórias de transação (RT 621/182). 4. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. LUCAS DO RIO 

VERDE, 6 de abril de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G M BARBIERI PISETTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUVERDENSE ESPORTE CLUBE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002058-45.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 30.043,16; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[MULTA DE 10%, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: G M BARBIERI PISETTA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

LUVERDENSE ESPORTE CLUBE Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, 

inciso III, "b" do Código de Processo Civil, homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes Id. 

12468239, restando extinto o processo com resolução do mérito. 2. 

Custas e honorários conforme entabulado no acordo. 3. Expeça-se alvará 

em favor da parte exequente referente ao valor bloqueado de R$ 

16.172,63 (dezesseis mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e três 

centavos), em consonância com o acordo ora homologado. 4. Expeça-se 

alvará em favor da parte executada, em relação ao valor remanescente 

bloqueado junto ao sistema Bacenjud. 5. Tem-se entendido que: “As 

sentenças meramente homologatórias não precisam ser fundamentadas” 

(RT 615/57), inclusive as homologatórias de transação (RT 621/182). 6. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 7. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se. LUCAS DO RIO VERDE, 9 de abril de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GRANDIM SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA SE MANIFESTE 

ACERCA DA PERICIA MEDICA APORTADA AO FEITO

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004529-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOUSA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004529-34.2017.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, depreende-se que foi deferido o 

pedido de tutela de urgência e determinado que a autarquia requerida 

providenciasse a implantação do auxílio-doença ao autor, devendo ser 
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realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID n.º 

10929850). Incumbe à parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. D’outra banda, conforme se extrai dos 

documentos acostados ao ID n.º 12453273 e ID n.º 12453274, o benefício 

previdenciário foi implementado em 07/02/2018 e terá a cessação em 

12/07/2018. Diante disto, tendo em vista que incumbirá à parte autora, 

dentro do prazo fixado, formular novo requerimento administrativo para 

prorrogação do benefício e que, atualmente, o mesmo continua em vigor, 

Indefiro o pedido acostado ao ID n.º 12453264. A escrivania deverá 

elaborar certidão, com o objetivo de especificar se a autarquia requerida, 

devidamente citada, apresentou contestação. Lucas do Rio Verde/MT, em 

10 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003855-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROCHA MACHADO (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):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003855-90.2016.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, depreende-se que foi deferido o 

pedido de tutela de urgência e determinado que a autarquia requerida 

providenciasse a implantação do auxílio-doença ao autor, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias (ID n.º 

9880014). Incumbe à parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. D’outra banda, conforme se extrai do 

documento acostado ao ID n.º 12453315, o benefício previdenciário foi 

implementado em 05/02/2016 e terá a cessação em 25/04/2018. Diante 

disto, tendo em vista que incumbirá à parte autora, dentro do prazo fixado, 

formular novo requerimento administrativo para prorrogação do benefício e 

que, atualmente, o mesmo continua em vigor, Indefiro o requerimento 

acostado ao ID n.º 12453312. A escrivania deverá elaborar certidão, com 

o objetivo de especificar se as partes devidamente intimadas, 

apresentaram as alegações finais. Após, voltem-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004228-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEID DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - 459.986.040-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo 

de15(quinze) dias, manifeste acerca do laudo pericial juntado no ID 

11310519.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001458-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V A S CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

VILMA APARECIDA SILVA CORDEIRO (EXECUTADO)

LUIZ CANDIDO CORDEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - AC4699 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001458-24.2017.8.11.0045. Item I – Malgrado a citação 

constitua ato processual que pressupõe a observância de determinadas 

regras sacramentais, o objetivo fundamental do ato centraliza-se no efeito 

de dar, ao réu/executado, efetivo conhecimento sobre o conteúdo da 

demanda promovida contra seus interesses. Ora, se, através de outra 

maneira, o réu/executado tem conhecimento a respeito do ajuizamento da 

demanda e, por meio de advogado constituído, intervém no processo e, ao 

mesmo tempo, apresenta alguma modalidade de defesa (contestação, 

embargos, etc.), opondo resistência à pretensão deduzida, o que 

demonstra ciência inequívoca acerca da ação, o comparecimento 

espontâneo do réu/executado supre a necessidade de citação [art. 239, § 

1.º do Código de Processo Civil/2015]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o devedor Luiz Cândido Cordeiro 

efetivamente realizou, através de advogado constituído, sua defesa no 

processo, por meio da apresentação de embargos à execução, que 

tramita em apenso/associado sob o n.º 1000310-41.2018.8.11.0045 (o 

qual está pendente do pagamento das custas judiciais para sua 

apreciação), Reputo configurado o comparecimento espontâneo do 

executado. Item II – Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, 

inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, Determino a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora. Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. Item III – 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de abril de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001093-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BENETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001093-33.2018.8.11.0045. Com efeito, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de 

concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do 

devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento, apenas adquire validade/viabilidade técnica se 

comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor, 

dispensada a efetiva notificação pessoal. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que a devolução do aviso de recebimento, desprovido 

da efetiva notificação, pelo motivo “entrega interna não autorizada”, como 

no caso (evento nº 12345255 – pág. 2), compromete a validade da 

notificação e exige/demanda, para o efeito de constituição regular da mora 
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contratual, que se concretize a notificação, mediante a expedição de 

edital, através de protesto do título. Importa lembrar, desde logo, que a 

constituição em mora do devedor, derivada de protesto de título, mediante 

a expedição de edital, somente adquire validade/viabilidade técnica se 

esgotados os meios de localização da parte devedora, notadamente por 

meio do envio de intimação pela via postal no endereço previsto no 

contrato, consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça em recurso repetitivo [STJ, REsp 1398356/MG, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. P/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, DJe 30/03/2016]. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que a notificação extrajudicial do 

devedor não se efetivou de forma válida, com fundamento no conteúdo do 

art. 321 do Código de Processo Civil, Determino que a companhia 

requerente promova a emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) 

dias, com o objetivo de apresentar documentação idônea, hábil a 

demonstrar a constituição do devedor, de maneira válida, em mora, sob 

pena de indeferimento da exordial. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de abril 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001258-80.2018.8.11.0045

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:

GILSON JUNIOR CRISTOFOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001258-80.2018.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (evento nº 12508696 - pág. 1/4) e 

que o requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a 

obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento nº 12508696 – 

pág. 6). Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a 

preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus 

boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão do veículo VW/GOL G6 

Flex Seleção 1.0 8V, ano/modelo 2014/2015, placa QBB-2827, em nome de 

Gilson Junior Cristofolini. Nomeio, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de 

depositário judicial do bem, o representante legal da instituição financeira 

requerente. Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à citação do réu 

para que: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da 

medida liminar, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento 

integral da dívida, que deve compreender o pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 

2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência de contestação acarretará em revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IOSMAR JACINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001282-11.2018.8.11.0045. Com efeito, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar por intermédio da demonstração de 

concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. A constituição em mora do 

devedor, derivada de protesto de título, mediante a expedição de edital, 

somente adquire validade/viabilidade técnica se demonstrada a ocorrência 

de quaisquer das hipóteses preconizadas no art. 15 da Lei n.º 9.492/1997 

ou se comprovado o esgotamento dos meios de localização da parte 

devedora, notadamente por meio do envio de intimação pela via postal no 

endereço previsto no contrato, consoante entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo: “PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, 

PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE 

TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA 

QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA 

SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA 

POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE 

DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO 

DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE 

PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. 

Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor 

por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do 

envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que 

procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, 

o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, 

no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou 

no domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial provido. 

(REsp 1398356/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 

24/02/2016, DJe 30/03/2016). Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, principalmente o conteúdo do documento 

constante no evento nº 12530154 - pág. 2, verifica-se que a notificação 

extrajudicial pela via postal ao endereço informado pelo devedor fiduciante 

quando da contratação, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “não 

existe o número”. Todavia, a requerente não demonstrou que o devedor 

fosse pessoa desconhecida, com paradeiro ignorado, residente fora da 

circunscrição territorial do município, ou que inexistisse alguém para 

receber a notificação no endereço fornecido no contrato pelo devedor. 

Nesta toada, ao esquadrinhar o contingente probatório produzido no 

processo, máxime do conteúdo do instrumento de protesto juntado aos 

autos (evento nº 12530204), mostra-se inválido o protesto editalício, uma 

vez que não foram esgotados os meios de localização do devedor, e 

havendo endereço certo e localizado, descabido o protesto por edital. Por 

via de consequência, diante desta moldura, à míngua de demonstração da 

ocorrência de esgotamento de todos os meios convencionais de 

notificação pessoal do devedor e devido à ausência de enquadramento 

em qualquer das situações hipotéticas preconizadas no art. 15 da Lei n.º 

9.492/1997, com fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que a companhia requerente promova a 

emenda da petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de 

apresentar documentação idônea, hábil a demonstrar a constituição do 

devedor, de forma válida, em mora, sob pena de indeferimento da exordial. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001025-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (AUTOR)

GILSON TOZZI BELMONT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001025-83.2018.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 

1º DO ART. 919 DO NCPC. I. Nos termos do art. 919, §1º do Novo Código 

de Processo Civil (art. 739-A, § 1º, do CPC de 1973), o juiz poderá atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o 

prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação, e, ainda, que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução. II. In casu, não comprovado o requisito da 

garantia do juízo, não há como deferir o efeito suspensivo. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70066881129, 

17.ª Câmara Cível, Relator: Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 

31/03/2016) — com destaques não inseridos no texto original. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Não preenchidos os requisitos do 

artigo 919, § 1º do CPC/2015, inviável o recebimento dos embargos à 

execução no efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70066641572, 11.ª Câmara Cível, Relator: Des. Antônio Maria Rodrigues de 

Freitas Iserhard, julgado em 13/04/2016) — com destaques não inseridos 

no texto original. Importante registrar, ainda, que o pleito revisional do 

contrato, por si só, não basta para o deferimento do pedido de suspensão 

da execução e de cancelamento do registro negativo do nome do devedor 

[Súmula n.º 380 do STJ], o qual somente evita os efeitos do 

inadimplemento promovendo o pagamento ou depósito em juízo o valor do 

contrato, o que não se constata no caso. Por via de consequência, diante 

desta perspectiva, à míngua da pré-existência de garantia do juízo, por 

intermédio de penhora, depósito ou caução, devidamente formalizados no 

processo executivo, com espeque no teor do art. 919 do Código de 

Processo Civil, Recebo os embargos à execução, sem, contudo, 

conferir-lhe efeito suspensivo e, também, Indefiro o pedido de concessão 

da tutela de urgência. Proceda-se a associação destes aos autos do 

processo executivo nº 1002447-30.2017.8.11.0045. Proceda-se à 

intimação da exequente, através do advogado constituído, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Concedo aos embargante o benefício da justiça gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001281-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001281-26.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não se mostra razoável 

autorizar a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) , e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001284-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRIS PEREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001284-78.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não se mostra razoável 

autorizar a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 
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da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’), e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001293-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORHANNE VIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001293-40.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

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 material cognitivo engendrado no processo, 

depreende-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que não 

subsistem elementos ou evidências contundentes que demonstrem risco 

concreto de dano atual e iminente, condição necessária para a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que o ato apontado como 

ilegal e abusivo, e que fundamenta o pedido de imediata nomeação da 

autora ao cargo público, vem sendo praticado pelo ente público requerido 

desde o ano de 2014, sem que tivesse qualquer insurgência da 

requerente. O longo tempo transcorrido, desde o surgimento do direito 

alegado, sem qualquer reclamação, interpõe-se como obstáculo 

intransponível à concessão da tutela de urgência, de modo que as 

alegações da requerente e os documentos acostados no processo devem 

ser complementados pela instrução processual, sob o crivo do 

contraditório e ampla defesa. Por conseguinte, devido a não-configuração 

do fundado risco de ineficácia do provimento final (‘periculum in mora’) e 

tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida 

‘inaldita altera pars’, é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Considerando-se as particularidades da causa e como forma de 

adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI 

do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, os entes públicos, 

via de regra, não comparecem às audiências marcadas e, como regra 

geral, também não formulam proposta de acordo, deixo, para momento 

oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência de 

conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001219-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MARIA DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANDRESSA LUCIANA FRIZZO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001219-83.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da liminar, no mandado de 

segurança, se mostra imprescindível que, fundamentado em prova 

inequívoca, subsista fundamento relevante, traduzido através da 

plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) 

e, ao mesmo tempo, também exista fundado risco de ineficácia do 

provimento final (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo do art. 7.º, inciso III da Lei n.º 12.016/2009. Cumpre 

relembrar, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos 

julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a 

decisão consubstanciada em acórdão assim ementado: “(…) 2 - A 

concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é 

condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da 

Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam: (a) a existência de um 

ato administrativo com efeitos suspensíveis, (b) a existência de 

fundamento relevante e, (c) a possibilidade de que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida. A 

ausência desses requisitos, como ocorrido na espécie, é razão suficiente 

para impor o indeferimento do pedido. (…)” (STJ, AgRg no MS n.º 

20.203/DF, 1.ª Seção, Relator: Ministro Sérgio Kukina, julgado em 

26/11/2014). Pois bem. Em uma primeira perspectiva de abordagem, 

compulsando o emaranhado de elementos de convicção engendrados no 

processo, em um juízo de cognição não-exauriente, depreende-se que 

subsistem veementes vestígios de que a impetrante Lucy Maria de Araújo 

foi eleita, e tomou posse, no cargo de Vice-Presidente do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde/MT, para exercício 

do mandato sindical compreendido entre 02/02/2015 e 02/02/2019 (evento 

nº 12467531– págs. 1/3). Segundo os informes produzidos no processo, 

mormente o teor do documento encartado no evento nº 12467671 – págs. 

1/3, deflui-se que, não obstante a eleição e posse da impetrante, no cargo 

de direção sindical, a autoridade apontada como coatora negou o pedido 

de afastamento das funções, para o exercício do mandato classista, sem 

prejuízo dos vencimentos e vantagens pessoais. Não constitui demasia 

enfatizar, por conveniente, neste tópico, que o exercício da atividade 

sindical é direito assegurado na Constituição Federal de 1988, não 

podendo sofrer qualquer restrição pelo Poder Público, salvo quando 

autorizada pelo próprio texto constitucional [art. 5º, inciso XVII, art. 8º e 

art. 37, inciso VI, todos da CRFB/1988]. Por sua vez, a Lei Orgânica do 

Município de Lucas do Rio Verde/MT, em seu art. 67, parágrafo único, 

garante a remuneração do servidor afastado/licenciado para exercer 

mandato classista, in verbis: “Art. 67 Ao servidor públicos eleitos para 

cargo de direção sindical são assegurados todos os direitos inerentes ao 

cargo, a partir do registro da candidatura, até um ano após o término do 

mandato, ainda que na condição de suplente, salvo se ocorrer a 

exoneração, nos termos da lei. Parágrafo único. É facultado ao servidor 

público, eleito para direção de sindicato de classe, o afastamento de seu 

cargo sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional.” – 

com destaques não inseridos no original. Por via de consequência, diante 

desta moldura, partindo da premissa de que subsistem veementes 

vestígios que demonstram o direito da impetrante, tanto de se 

licenciar/afastar de suas funções para exercer o mandato de 
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Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Lucas do Rio 

Verde/MT, quanto continuar recebendo sua remuneração enquanto estiver 

no exercício da referida função, penso que o questionamento do ato 

administrativo, que deliberou por negar o pedido de 

licenciamento/afastamento da impetrante, se alicerça em fundamentos 

empírico-jurídicos extremamente consistentes, circunstância que dá 

vigor/tenacidade à plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a 

que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE HERVAL. 

LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. CARGO DE 

VICE-PRESIDENTE DO SINDICATO. POSSIBILIDADE. Resta evidente o 

direito líquido e certo da impetrante à concessão de licença para 

desempenho de mandato classista, tendo em vista a ocupação do cargo 

de Vice-Presidente do Sindicato, realizando nítida função de direção e 

representação, ainda que em substituição ao Presidente Sindical. 

Aplicação do estabelecido na Lei Municipal nº 003/1992, do Município de 

Herval. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM 

REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação e Reexame Necessário Nº 

70044026300, Quarta Câmara Cível, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 

14/12/2011). “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL ELEITA DIRIGENTE SINDICAL - 

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - INDEFERIDA - 

IMPETRAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA REMUNERADA 

PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - 

SENTENÇA RATIFICADA. Há de ser confirmada a ordem mandamental 

determinando que o Chefe do Executivo Municipal dispense a servidora 

das atividades funcionais regulares para o exercício de função diretiva, 

sem prejuízo de direitos e vantagens (arts. 5º, XVII; 8º e 37, VI, da CF e 

79, § 2° da Lei Complementar Municipal).” (TJMT, ReeNec 5019/2006, DES. 

A. Bitar Filho, Segunda Câmara De Direito Privado, Publicado no DJE 

26/10/2006). D’outra banda, em um segundo quadrante, entendo que a 

impetrante logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito subjetivo à investidura no cargo público (‘periculum in 

mora’). É que, a decretação da nulidade, do ato administrativo impugnado, 

em caráter precário, consolida-se como instrumento jurídico vital, tendente 

a evitar a consolidação de contextos jurídicos irreversíveis e que pode, no 

estado potencial, caracterizar prejuízos ao regular exercício do mandato 

sindical e, ao mesmo tempo, motivar efeitos negativos às atividades do 

sindicato, que não podem ser dilatados até o julgamento final da lide. Ante 

o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência formulado por 

parte de Lucy Maria de Araújo contra ato praticado pela Secretária 

Municipal de Administração, do Município de Lucas do Rio Verde/MT, para 

o fim de Determinar que a autoridade apontada como coatora, dentro do 

prazo de 10 (dez) dias, promova a concessão de licença para o 

desempenho de mandato classista à impetrante, até o término do mandato, 

sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional. 

Notifique-se a autoridade tida como coatora, acerca do conteúdo da 

petição inicial, preste as informações que achar necessárias, fazendo 

consignar as disposições preconizadas no art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009. Logo em seguida, uma vez exaurido o prazo a que faz 

menção o art. 7.º da Lei n.º 12.016/2009, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público, cuja intervenção nos processos desta estirpe, é 

indispensável [art. 12 da Lei n.º 12.016/2009]. Na sequência, venham os 

autos conclusos para deliberação. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de abril 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU AUGUSTO FRITSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001458-58.2018.811.0045. Deveras, compulsando os 

elementos informativos engendrados no processo, mormente o teor da 

decisão encartada no evento nº 5071367, deflui-se que o digno perito Dr. 

Mário Kaway Filho fora destituído do encargo a ele conferido, 

nomeando-se em substituição o ilustre médico Dr. Guido V. Cespedes, que 

encaminhou o respectivo laudo pericial (evento n.º 6804040). Todavia, 

após encerrada a instrução e exaurido o prazo para apresentação de 

alegações finais, sobreveio ao processo o laudo realizado pelo médico Dr. 

Mário Kaway Filho (evento nº 11949003). Portanto, com espeque no 

conteúdo do art. 437, § 1.º do Código de Processo Civil2015, determino a 

intimação das partes litigantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem expressamente sobre o conteúdo do documento juntado nos 

autos. Intimem-se. Após, voltem conclusos para sentença. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001331-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BRITES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEUSO WILLIAN PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001331-86.2017.8.11.0045. Eliane Brites da Silva, 

devidamente qualificada, propôs Ação de Interdição com Pedido de 

Curatela Provisória em desfavor de Elieuso Willian Pereira da Silva, 

regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que o requerido é pessoa 

portadora de debilidade que o impede de reger, por si, os atos da vida civil. 

Pugnou, ao final, pela procedência do pedido para o fim de ser decretada 

a interdição do requerido. Foi deferida a curatela provisória e procedida à 

citação e ao interrogatório do requerido. A Defensoria Pública, nomeada 

para atuar na condição de curador especial do curatelando, apresentou 

impugnação sustentando a necessidade de realização de perícia técnica. 

Postulou, ao final, pela parcial procedência da demanda, fixando-se a 

extensão da curatela à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial. 

Foi procedida à realização de perícia médica (evento nº 9839857) e 

avaliação psicossocial (evento nº 9742154). Encerrada a instrução, as 

partes apresentaram memoriais escritos reiterando seus pedidos (eventos 

nº 10455224 e nº 10455224). O Ministério Público, com vista, 

manifestou-se pela procedência da ação (evento nº 11823628). Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Não existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os 

ditames processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Primeiramente, 

perquirindo pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (evento nº 9839857), que dá conta de que o 

requerido apresenta doença mental grave, diagnosticada sob o CID S099 e 

T909, e que o mesmo apresenta incapacidade total e permanente para a 

prática dos atos da vida civil. Além disso, na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, foi realizada perícia médica com o requerido (evento nº 9116670), 

a qual corrobora o resultado da prova pericial levada a efeito na presente 

demanda, de forma a atestar, estreme de dúvidas, que o interditando 

apresenta quadro clínico que conduz à conclusão de que não reúne o 

discernimento necessário para a realização dos atos da vida civil, de tal 

sorte a caracterizar-se como relativamente incapaz [art. 4.º, inciso III do 

Código Civil], considero que a decretação da curatela é medida que se 

impõe. Quanto ao alcance da curatela, importa registrar, por oportuno, que 

o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto n.º 6.949/2009 – e, 

portanto, tem status equivalente ao de emenda constitucional [art. 5º, § 3.º 

da CRFB/88] –, tendo assumido o propósito de assegurar e promover o 

pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

das pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por 
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causa de sua deficiência [art. 1.º], reconhecendo que as pessoas com 

deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as 

demais pessoas em todos os aspectos da vida [art. 12.2]. Em função 

dessa igualdade quanto ao gozo da capacidade legal, foi promulgado o 

Estatuto da Pessoa Com Deficiência – Lei n.º 13.146/2015 –, que alterou o 

disposto no art. 3.º do Código Civil – Lei n.º 10.406/2002 –, limitando a 

hipótese de incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 anos, 

ou seja, ao critério etário, afastando as situações de deficiência. Vale 

ressaltar, ainda, que o art. 85 da Lei n.º 13.146/15, estabeleceu, 

expressamente, que a curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial, assegurando à pessoa 

com deficiência o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto [§ 1º]. Todavia, 

não se pode olvidar que a adequação da capacidade de absoluta para 

relativa – nas hipóteses que se enquadrem no art. 4º do Código Civil – ao 

mesmo tempo em que amplia as possibilidades de exercício dos direitos e 

deveres inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, 

não deve implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que 

não possa exprimir validamente a sua vontade. Nesse aspecto, aliás, tanto 

a Convenção de status constitucional [art. 12.4], quanto o Estatuto da 

Pessoa Com Deficiência [art. 84, §3º], estabelecem a possibilidade de 

aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade legal 

conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora as classifique como relativamente capazes 

[art. 4º, inciso III do Código Civil]. Portanto, diante desta moldura, 

levando-se em consideração o caso concreto, em que restou fartamente 

demonstrado que o requerido ostenta quadro clínico que o obstaculiza 

e/ou incapacita de, só por si, administrar e reger, na sua plenitude, suas 

atividades cotidianas da vida civil, entendo que o alcance da curatela deve 

envolver os atos de conteúdo patrimonial e negocial, o direito ao voto – em 

razão da ausência total de discernimento – bem como o gerenciamento do 

tratamento de saúde do curatelado. Como curadora definitiva de Elieuso 

Willian Pereira da Silva deve ser nomeada a requerente Eliane Brites da 

Silva, mãe do requerido, a qual vem dispensando os cuidados necessários 

ao interditando, conforme se observa do teor do estudo social encartado 

no evento nº 9742154. Dispenso a curadora da prestação de contas a 

cada ano, embora exigida pela legislação de regência [art. 84, § 4º da Lei 

nº 13.146/2015], haja vista a inexistência de bens imóveis em nome do 

interditando (evento nº 9374291) e a modesta situação financeira da 

família (evento nº 9742154), sendo dedutível que eventual benefício 

previdenciário será totalmente despendido na sua própria subsistência. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO 

DO CURADOR EM PRESTAR CONTAS. DISPENSA. Desnecessária a 

imposição de prestação de contas periódica, ante ao fato da interditada 

não possuir bens, nem renda expressiva, e a curatela ser exercida pelo 

mãe. A prestação de contas visa à proteção dos bens dos incapazes no 

presente caso sua imposição só tornaria ainda mais penoso o difícil 

encargo da mãe. Apelação desprovida.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70074797176, Sétima Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado 

em 12/12/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRESTAÇÃO 

ANUAL DE CONTAS PELO CURADOR. MEDIDA EXCEPCIONALMENTE 

DESNECESSÁRIA. INTERDITADO QUE NÃO DETÉM PATRIMÔNIO E CUJA 

RENDA ESTÁ LIMITADA A UM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, DESTINADA, 

CERTAMENTE, PARA SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES. APELO 

PROVIDO.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70072220692, Sétima Câmara Cível, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 31/05/2017). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Eliane 

Brites da Silva em desfavor de Elieuso Willian Pereira da Silva, para o fim 

de: a) Decretar a curatela do requerido, Elieuso Willian Pereira da Silva, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da 

vida civil, na forma do art. 4.º, inciso III e art. 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil de 2002; b) Fixar os limites da curatela, nos termos do art. 

755, inciso I, do Código de Processo Civil, à prática de atos de conteúdo 

patrimonial e negocial, bem como ao gerenciamento do tratamento de 

saúde do curatelado; c) Confirmar a curatela provisória precedentemente 

concedida e, como corolário, nomear-lhe curadora definitiva a requerente 

Eliane Brites da Silva, forte no art. 1.775, § 3.º do Código Civil, mediante a 

confecção de termo de compromisso nos autos; d) Determinar a extração 

de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para 

suspensão dos direitos políticos do curatelado; e e) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Proceda-se à inscrição do 

presente veredicto no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e à 

sua publicação, tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 

(três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, também como 

no sítio do Tribunal e na plataforma de edital do CNJ por 06 (seis) meses, 

na forma do art. 9.º, inciso III do Código Civil e art. 755, § 3.º do Código de 

Processo Civil. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil para averbação. Considerando-se que se 

exauriu sem impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o 

teor do laudo pericial, Determino que se expeça requisição de pequeno 

valor, com o intuito de proceder ao pagamento dos honorários do perito. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso. Custas processuais pela parte autora, 

ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA DAMIN TRIQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001381-49.2016.8.11.0045. Requerente: Evanilda Damin Triques. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 10 de abril de 2018. Evanilda Damin 

Triques, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se 

encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que lhe 

impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a 

avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade 

de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência 

dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi relegada a análise do 

pedido liminar e efetivada a citação da requerida. A requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a qualidade 

de segurada e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Determinada a 

realização de perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual 

foram intimadas as partes, que se manifestaram. Na sequência, foi 

deferida a tutela de urgência e encerrada a instrução. Intimadas, as partes 

não veicularam alegações finais. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 
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gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que a 

autora manteve relação de emprego no período compreendido entre 

01/2010 a 02/2016, e o pedido de concessão do benefício, apresentado 

em 08/04/2016, foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica (evento nº 1517832 – págs. 1/2). Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que a autora Evanilda Damin Triques é portadora de moléstia 

que a torna incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha 

exercendo. A partir dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, 

outrossim, que a requerente, em função da moléstia que apresenta, não 

mais tem condições de concorrer, em paridade de condições com 

terceiros, no mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a 

doença da qual a requerente se encontra acometida é insuscetível de 

cura. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo 

dos dados registrados no respeitável laudo técnico, encartado no evento 

nº 9609900, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor 

é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, 

desde quando? Informar o CID. R Sim, desde maio de 2015. (...). 10) É 

possível fixar a data do início da doença (DID)? R Sim, maio de 2015. 11) É 

possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o 

trabalho (DII) – MÊS E ANO? R Sim maio de 2015. (...). 13) O(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado(a) para as atividades que anteriormente exercia? 

R Sim. 14) Caso haja incapacidade, diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a 

incapacidade laborativa. No seu entender é parcial ou total? R É total. 15) 

Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? R 

É permanente. (...). 17) O autor é suscetível de reabilitação profissional? R 

Não.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face 

do contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução 

arrematada pelo laudo pericial levado à efeito, reputo a prova carreada 

aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar 

evidenciado que a autora se encontra incapacitada definitivamente para 

desempenho de atividade laboral, haja vista que não reúne condições 

mínimas para praticar qualquer atividade laboral. Por derradeiro, o termo 

inicial do auxílio-doença (DIB) deve ser fixado desde o protocolo do 

requerimento administrativo, em 08/04/2016 (evento nº 1517832 – pág. 2), 

pois a autora já estava incapacitada para o trabalho (conf. resposta ao 

quesito 11 do laudo pericial), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (25/08/2017 – evento nº 9609881), a partir de quando a 

requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista 

que somente nesta data é que se comprovou a incapacidade definitiva 

para o exercício de suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos 

semelhantes, colaciono ementa dos seguintes precedentes do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO 

INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da 

percepção de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo 

pericial aos autos, quando a incapacidade não for reconhecida 

administrativamente. Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 

698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento da 

incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos 

autos do laudo pericial. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

773.879/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 

17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por fim, que de 

acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Evanilda Damin Triques contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para a requerente Evanilda 

Damin Triques, contado a partir do pedido administrativo (08/04/2016), até 

a data da juntada aos autos do laudo médico (25/08/2017), a partir de 

quando deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde quando cada 

benefício for devido, compensando-se os benefícios inacumuláveis 

recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 

9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da 

Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia requerida deva 

ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no 

conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002209-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SENA SANTOS (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

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002209-45.2016.8.11.0045. Requerente: Tiago Sena Santos. Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos 

Santos Fialho. Data: 10 de abril de 2018. Tiago Sena Santos, devidamente 

qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que 

desempenha atividade na área urbana e que se encontra cadastrado junto 

à autarquia requerida na condição de contribuinte. Alegou que, em 24 de 

janeiro de 2014, sofreu acidente de trânsito que resultou na diminuição da 

capacidade laborativa. Narrou que recebeu administrativamente o 

benefício previdenciário do auxílio-doença e que a autarquia requerida se 

negou a converter o benefício em auxílio-acidente. Postulou, ao final, pela 

procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

beneficio do auxílio-acidente. Foi relegada a análise do pedido liminar e 

efetivada a citação da requerida. A requerida apresentou contestação, 

oportunidade em que não subsistem provas que demonstrem que o autor 

preencha os requisitos necessários para a concessão do benefício 

previdenciário. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Determinada a realização de perícia médica, veio 

aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram intimadas as partes, que se 
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manifestaram. Na sequência, foi encerrada a instrução, tão somente o 

autor veiculou alegações finais, repisando seus argumentos e pedidos. 

Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Efetivamente, o 

auxílio-acidente constitui-se como benefício previdenciário de natureza 

indenizatória, concedido ao segurado da Previdência Social que, como 

decorrência de acidente de qualquer natureza, experimentou resultado 

com sequelas que reduzam/diminuam a capacidade para o exercício da 

atividade laborativa que habitualmente exercia [art. 86 da Lei n.º 

8.213/1991]. O auxílio-acidente é devido a partir da consolidação das 

lesões funcionais que o segurado padeceu e deve ser contabilizado a 

partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença [art. 86, § 2.º da 

Lei n.º 8.213/1991]. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, deflui-se que subsistem provas materiais que demonstram 

que o autor desfruta da condição de segurado da Previdência Social 

(evento nº 2003615 – pág. 3 e evento nº 4643346 – págs. 1/3). Segundo 

os informes produzidos no processo, denota-se, de maneira segura, que 

o requerente, na data de 24 de janeiro de 2014, envolveu-se em acidente 

de trânsito que produziu, como consequência direta, lesões funcionais 

(evento nº 2003615 – págs. 1/2). Ao dissecar, de maneira meticulosa, o 

conjunto de provas produzido no processo, depreende-se que após a 

consolidação das lesões, o autor experimentou sequelas que acarretaram 

redução da capacidade para o exercício da atividade laborativa que 

habitualmente exercia. Com o intuito de corroborar tais afirmações, 

valho-me do conteúdo dos dados registrados no laudo pericial técnico, 

encartado no evento nº 6804517 – págs. 1/5, que preconiza que: “a) O(a) 

periciado(a) é portador de lesão ou de perturbação funcional que implique 

redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? R Sim, fratura de 

calcâneo (S 92), deformidade dos dedos da Mão esquerda (M 20), sim o 

requerente apresenta as doenças descritas acima. (...) c) O(a) 

periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que 

causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? R 

Sim, deformidade grave de retropé esquerdo e deformidade dos dedos da 

Mão esquerda. d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as 

dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar 

desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são 

permanentes, ou seja, não passíveis de cura? R Sim, deformidade grave 

de retropé esquerdo e deformidade dos dedos da Mão esquerda. São 

permanentes e não passíveis de cura. e) Houve alguma perda anatômica? 

Qual? A força muscular está mantida? R Não houve a perda anatômica, 

porém a força muscular não está mantida. (...) h) Face à sequela, ou 

doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa 

reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido 

de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o 

exercício de qualquer atividade? R O periciado não consegue exercer a 

mesma atividade, porém atualmente está trabalhando em outra atividade.” 

(sic). Portanto, diante desta perspectiva, tomando-se em consideração 

que subsistem evidências que comprovam a condição de segurado da 

Previdência Social do autor e que, após a consolidação das lesões 

derivadas do acidente, conforme se observa do laudo pericial levado a 

efeito, o autor experimentou sequelas que acarretaram redução da 

capacidade para o exercício da atividade laborativa que habitualmente 

exercia, depreende-se, por força de proposição lógica, que a procedência 

do pedido desponta como medida inquestionável. O termo inicial do 

auxílio-acidente (DIB) deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença, no caso, a partir de 21/06/2016 (evento nº 2003615 – pág. 

3), conforme disposto no art. 86, §2º da Lei 8.213/1991. Cumpre lembrar, 

ainda, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – 

Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Por derradeiro, partindo da 

premissa consistente no fato de que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que o autor comprovou o preenchimento dos 

requisitos para obtenção do auxílio-acidente — (‘fumus boni iuris’) e o 

perigo da demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco 

que o não pagamento do benefício previdenciário pode catalisar ao 

requerente, já que se trata de beneplácito que tem natureza 

eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão da tutela 

de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Tiago Sena Santos 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Conceder a tutela de urgência, para o fim de Determinar que o Instituto 

Nacional do Seguro Social tome as providências necessárias no sentido 

de proceder à implantação do benefício auxílio-acidente, em favor do 

requerente Tiago Sena Santos, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias; b) Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social realize 

o pagamento do benefício de auxílio-acidente, em favor do requerente 

Tiago Sena Santos, contado a partir do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença (21/06/2016); c) Condenar a autarquia requerida no 

pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; d) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 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.: 92001 Nr: 5885-23.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3.562-B

 Impulsiono o presente feito nos termos da legislação vigente e CNGC, 

para que, ante a manifestação de fls. 95, o Acusado, na pessoa de seu 

procurador, APRESENTE, no prazo legal, as Razões Recursais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003133-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DOS SANTOS JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003133-22.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VERONICA DOS 

SANTOS JORGE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora na 

propositura da ação juntou comprovante de endereço em nome de 

terceiros. Determinado a emenda a inicial, a autora juntou cópia do contato 

de aluguel com data do contrato e endereço anterior ao ajuizamento da 

ação, sendo assim é necessária a exposição de motivos desta 

contradição. Portanto, intime-se a parte autora para esclarecer a 

contradição, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002710-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EXECUTADO)

DENIVALDO ALEIXO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1002710-62.2017.811.0045 Vistos. Em respeito ao princípio da 

cartularidade é imprescindível à apresentação do original do título de 

crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em 

cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 02 de março de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003060-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DOS SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003060-50.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIO DOS 

SANTOS CORDEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 9501310), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11480004), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 

321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011858-46.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIEMA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

 

Autos 8011858-46.2015.811.0045 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. 10134373. 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. 10659086. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004371-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE TEREZINHA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004371-13.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

ARIANE TEREZINHA LIMA DOS SANTOS Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 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 
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Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-50.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010297-50.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANE MARCON 

REQUERIDO: PAULO ROBERTO FERREIRA Vistos. DEFIRO o requerimento 

de penhora on-line no valor de R$ 9.065,26 (nove mil, sessenta e cinco 

reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo no Id. 10737523. 

Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e 

intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de 

penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, 28 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-31.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MICHELS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010480-31.2010.8.11.0045 REQUERENTE: CENTER LUCAS 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REQUERIDO: RICARDO 

MICHELS Vistos. Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez 

que nos termos do § 4° do artigo 53 da Lei dos Juizados Especiais seria 

caso se extinção e não de suspensão do processo. Intime-se o exequente 

para apresentar bens do executado passiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção da execução. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde -MT, 11 de 

janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-31.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MICHELS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010480-31.2010.8.11.0045 REQUERENTE: CENTER LUCAS 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REQUERIDO: RICARDO 

MICHELS Vistos. Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez 

que nos termos do § 4° do artigo 53 da Lei dos Juizados Especiais seria 

caso se extinção e não de suspensão do processo. Intime-se o exequente 

para apresentar bens do executado passiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção da execução. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde -MT, 11 de 

janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003582-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003582-77.2017.8.11.0045 REQUERENTE: REGIANE FERREIRA 

DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004536-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MANOEL DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 24/05/2018 Hora: 

16:00, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020040-21.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR LUIZ DELEVATTI (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 24/05/2018 Hora: 

16:45, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000280-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000280-06.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 63,50; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO FRANCA 

OLIVEIRA FILHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Converto o julgamento em diligência. 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 
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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, 10 de 

abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-13.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA & DE ARAUJO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE decorreu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de 

suspensão do feito, conforme despacho ID 4774308. Assim, abro vistas 

ao requerente para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011093-12.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONT-FER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011093-12.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: BATISTI LOCADORA 

DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: 

MONT-FER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 43.677,16 (qurenta e três 

mil, seiscentos e setenta e um reais e dezesseis centavos), conforme 

cálculo no Id. 10513970. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o 

termo de penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de 

direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se 

localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 01 de março de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004380-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KHRISCIA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004380-38.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KHRISCIA GOMES 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010585-03.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TAVARES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010585-03.2013.8.11.0045 REQUERENTE: SIDNEI TAVARES 

LIMA REQUERIDO: DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado nos 

autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 

do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, certifique-se. No caso eventual pagamento 

sobre valor incontroverso, expeça-se o competente Alvará. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010389-04.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR FERANDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO SOARES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010389-04.2011.8.11.0045 EXEQUENTE: EDIMAR FERANDIN 

EXECUTADO: EDNALDO SOARES DE LIMA Vistos. Dispensado o relatório. 

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por EDIMAR 

FERNANDIN em face de EDNALDO SOARE DE LIMA, visando o 

recebimento do valor de R$ 16.960,75 (dezesseis mil, novecentos e 

noventa reais e setenta e cinco centavos), conforme a ultima atualização ( 

id. 1563911). Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de 

localização de bens do executado, todas infrutíferas. Ademais, foi 

oportunizado ao autor, a indicação de bens passiveis de penhora, todavia, 

o autor não foi localizado no endereço constante na inicial, denota-se que 

mudou-se sem comunicar o seu novo endereço ao juízo. Desta forma, com 

fulcro no artigo 53, § 54º da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, 

ante a ausência de bens penhoráveis. Expeça-se certidão de crédito em 

favor do exequente, encaminhando-se aos órgãos de restrição de crédito 

para anotação, nos termos do artigo 782, § 3° do Código de Processo Civil. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

05 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010645-39.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON AURELIO PORTO QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010645-39.2014.8.11.0045; 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: JEFERSON 

AURELIO PORTO QUEIROZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A 

Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de 

ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se. No caso eventual pagamento sobre valor 

incontroverso, expeça-se o competente Alvará. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de abril de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000523-47.2018.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

LUCIANO DOS SANTOS PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a emenda da 

inicial (art. 317 do CPC), embora tenha manifestado em tempo, deixou de 

colacionar nos autos comprovante de endereço atualizado, em seu nome, 

descumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial, tais como 

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 

idôneo. Frisa-se, que boletos de Bancos ou correspondência, não podem 

ser aceito pelo juízo, sobretudo porque não se trata de documento emitido 

por Concessionaria Pública. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV 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 pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 21 

de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-12.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Narciso Guntzel (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010285-12.2011.8.11.0045 REQUERENTE: GANZER E GANZER 

LTDA - EPP REQUERIDO: SERGIO NARCISO GUNTZEL Vistos. Ante o teor 

da certidão de id. 11474150, acolho o pedido de id. 10690109, declaro nulo 

a audiência de realizada no dia 06.09.2017, ante a ausência de intimação 

pelo DJE. Intime-se o autor para que junte aos autos endereço do 

reclamado atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Com a juntada do endereço, agende-se nova data para realização da 

audiência. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 05 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004034-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO AMORIM DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004034-87.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DIOGO AMORIM DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, 

"...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11945887), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, 

o que faço de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei 

Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das 

custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 05 de março de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 05 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000264-23.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANO LOPES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 
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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 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUFRIVEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

FINALIDADE : INTIMAÇÃ DA, parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor remanescente do débito 

conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao 

valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no 

art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda 

que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; 

a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOLIGO 03826253159 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA E SILVA OAB - MT0015964A 

(ADVOGADO)

CYNTHIA DAYANE SOLIGO OAB - MT0015594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS PATTO DE MELO E SOUSA OAB - SP200231 (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ADRIANO BOSCHI MELO OAB - SP312160 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002038-88.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOAO PAULO 

SOLIGO 03826253159 REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, 

"...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor não deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 5599273), em que pese intimado (Certidão Id 11555702), o 

feito deve ser extinto, o que faço de ofício, nos termos do que determina o 

art. 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003573-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENEY ARAGAO TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003573-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RENEY ARAGAO 

TOCANTINS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em preliminar de contestação, a requerida arguiu a ausência 

de documento indispensável à propositura da ação, qual seja o 

comprovante de endereço da parte autora, e, em impugnação, esta não 

demonstrou ser o presente foro competente ao ajuizamento da ação. 

Estabelece o artigo 4º, inciso III, da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza.” Disso se conclui que a reclamação deve ser proposto 

no foro de domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos bem se 

observa que a reclamação não obedeceu a esse critério territorial, sendo 

manifesta a incompetência deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do 

FONAJE: “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis” Posto isso, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 

9.099/95. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, 

na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 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, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003942-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RIGUI TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIS TRENTIN (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 26/05/2017. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003122-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003122-90.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCAS LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em correição. 

Intime-se a advogada do reclamante para esclarecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, porque no momento da propositura (18/08/2017) da ação o 

endereço apresentado foi Rua Turquesa S/N, município de Lucas do Rio 
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Verde, inclusive como comprovante de Endereço em nome de Antônio 

Francisco Freitas Dias e, após a determinação de emenda a inicial, 

apresentou contrato de locação datado de 01/02/2017, ou seja, anterior a 

propositura da ação em endereço diverso do que consta na inicial ainda 

tendo como titular Daniele Lima da Silva, sob pena de indeferimento da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, 29 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENDREW REGINALDO CLARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000080-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ENDREW 

REGINALDO CLARO REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Visto etc., 1. 

Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. 2. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito conforme 

cálculo apresentado, consignando que, caso não o efetue no prazo 

assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, 

com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). 

3. Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, 

intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na 

falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, acerca da 

penhora realizada. 4. Intimem-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 21 

de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000950-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARAIZA RACCOLT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 100950-44.2018.8.11.0045 VISTO. Abra-se vistas ao 

Ministério Público, após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT,09 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004391-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004391-67.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65). Partes do processo: 

AUTOR: JOSE LUIZ MACIEL RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, para se manifestar em 05(cinco) dias, acerca da juntada do 

Laudo Pericial ID 12634129. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002122-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JATNIEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002122-55.2017.8.11.0045 VISTOS. JATNIEL RODRIGUES DA 

SILVA ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

para que seja determinado ao réu o fornecimento do medicamento 

específico, em razão de sua situação peculiar de saúde e da sua 

impossibilidade de adquirir o remédio. Verifica-se a manifestação de ID n° 

9549502, em que o requerente informa o descumprimento da tutela 

antecipada de urgência concedida, eis que o medicamento pleiteado ainda 

não fora disponibilizado ao requerente. Assim, requereu a aplicação de 

multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, pelo descumprimento 

da ordem judicial. Pois bem, considerando a decisão de ID n° 8186858, 

bem como a informação prestada pelo requerente, relatando o 

descumprimento da referida decisão, defiro o pedido da parte autora, e 

por consequência determino: I – Intime-se a parte requerida, para que 

cumpra o determinado na decisão de ID n° 8186858, fornecendo o 

fármaco pleiteado pelo autor (Actinomicina D), no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais). II – Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Ministério Público, 

para adoção de medidas legais pertinentes, referente à responsabilização 

civil e criminal da autoridade recalcitrante. III- Intimem-se as partes para 

que digam se pretendem a produção de outras provas, justificando a sua 

necessidade ou o julgamento da lide no estado em que se encontra, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 

28 de agosto de 2017. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005052-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUZINDA FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1005052-46.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: LAUZINDA FERREIRA DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS DESPACHO 

Considerando que trata-se de pessoa idosa, com mais de 65 anos de 

idade, acolho integralmente a manifestação do autor constante do Id nº 

11276271. Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM, para excluir da decisão 

proferida sob o Id. 11276271, a realização de pericia médica, devendo ser 

realizado somente o estudo social de caso. Posto, determino o 

cumprimento da decisão constante do Id. 11276271, com exceção da 
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realização da pericia médica, devendo somente ser realizado o estudo 

social de caso. Intime-se e cumpra-se com urgência. LUCAS DO RIO 

VERDE, 10 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99868 Nr: 5834-75.2014.811.0045

 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: CCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS 

- OAB:16.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Código: 99868

I - Defiro o prazo de 15 (quinze) dias.

II - Decorrido o prazo sem pagamento, expeçam-se os atos necessários.

III- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 133272 Nr: 7463-16.2016.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA HIRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANNA KLAIME - 

OAB:OAB/PR 27.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CHAVES PUDELL - 

OAB:70695

 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 das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14081 Nr: 165-56.2005.811.0045

 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: MOACIR BERNARDINO WUSTRO, NEIVA GEHLEN 

WUSTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO FERRARIN, MARLENE PIVETTA 

FERRARIN, NELI PASQUALI WUSTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE MARTIM VONS - 

OAB:33343-SC, LUCI TEREZINHA GEHLEN - OAB:.29972-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENES SILVA ANTUNES - 

OAB:5.901/SC

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO DE PERDAS E DANOS E PENA COMINATÓRIA proposta por 

MOACIR BERNARDINO WUSTRO E OUTRA em desfavor de GUERRINO 

FERRARIN E OUTRA.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo no importe de 10% 

incidente sobre o valor dado a causa.Transitada em julgado, intimem-se as 

partes a requererem o que entenderem de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em nada sendo requerido proceda a remessa dos autos a Central de 

Arquivamento do Fórum, providenciando as baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113835 Nr: 6025-86.2015.811.0045

 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: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS em correição.

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 62/62v., o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Proceda ao levantamento e baixa de eventuais restrições pendentes sob o 

bem objeto da lide, e em caso de distribuição de mandado de busca e 

apreensão, seja este devolvido, dando ciência ao distribuidor.

Sem custas, eis que já foram adimplidas, conforme se verifica às pp. 

45/46 dos autos, assim, deixo de aplicar o disposto no art. 90, caput, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42899 Nr: 3206-21.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes do v. Acórdão proferido para, querendo, requerer o 

que entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, remeta os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 

12/2017-CGJ.

Cumpra-se.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101182 Nr: 2921-61.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Carvalho Ribeiro, Regina Gonçalves da Cunha 

Aguiar Palinski, Remildo Ribeiro de Oliveira, Rosangela de Fatima Rodrigues 

Costa, Rosane Rodrigues de Miranda, Rita Schiavinato Trentin, Salete 

Gewehr, Sonia Eli Lorenzon, Simão Alves Grassia, Salmeron Ribeiro, 

Solange Caruzo Lozano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Defiro o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 192 de 511



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32009 Nr: 1009-05.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Balduino Goeller, Antônia Goeller

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, 

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

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100647 Nr: 2612-40.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledir Galera Scherer, Leia Cristina Couto Siqueira, 

Liliane Cristina Bueno, Lia Irene Monteiro, Leila Giacomolli, LISIANE MARIA 

LUZ FIGUEIRO, Lurdes Catarina Dall Agnol Anversa, Lucinéia Bernardo da 

Silva, Lucia Maria Behnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108099 Nr: 1356-28.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Marmet Rodrigues de Moura, Alzira de Fátima 

Machado de Lima, Catia Aparecida Gonçalves Tissiani, Andréia Mignoso, 

Angelina Alves do Nascimento, Carolina Carrara Ferreira de Oliveira, 

Vanderléa Terezinha Backes Brunhauser, Maicon Júnior Gonzatti, Luiz 

Carlos Conterno Henriques, Sonia Marina dos Santos Salazar Martins, 

Marcelo Cardoso Teixeira, Silvia de Almeida Silva, Gelci Giacomolli Stein, 

Jane Andréa dos Santos Tadei, Verania Roncai Volpi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

Intime-se o Município de Água Boa-MT para, querendo, nos próprios autos, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 da Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.015, 

salientando que na execução não impugnada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, parágrafo 7º do 

diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116023 Nr: 6195-96.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Friedrichs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B, Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 27, 

que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30438 Nr: 4888-54.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Otoni Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Leonardo Oliveira Borges - OAB:11606-A

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada às fls. 

101, que a parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 2221 Nr: 37-60.1995.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

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

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Considerando que a execução se arrasta por anos e, sendo do 

conhecimento deste Juízo a existência de numerário bloqueado nos autos 

do processo cód. 3657, em trâmite na Segunda Vara desta Comarca, bem 

como havendo a possibilidade de se proceder ao arresto de bens visando 

garantir a execução, determino o arresto de valores do executado, no 

rosto dos autos nº. 16-21.1994.811.0021 – cód. 3657 -, em trâmite perante 

o Juízo da Segunda Vara desta Comarca, até o limite da presente 

execução.

 Cumprida a diligência acima, intimem-se a parte autora a postular o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83086 Nr: 1929-08.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutricional Rações e Nutrimentos Ltda., 

Argemiro Marques Palmeira, Ariovaldo Jose Ribeiro Franco, Leonardo 

Antonio de Camargos Franco, Manoel Antonio Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou, 

novamente pela suspensão da execução, eis que estaria em curso 

procedimento administrativo para a compensação do crédito tributário.

 Assim, nos termos da decisão de fls. 79, determino, a partir da data do 

requerimento, nova suspensão do presente feito pelo prazo postulado 

pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 

6.830/90, o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24035 Nr: 3324-74.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanite Confecções Ltda - ME, Nerci Carlos 

Bissolotti, Sonia Terezinha Angoneze Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Luis Bortolini - 

OAB:16.808-B MT

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1623 Nr: 279-48.1997.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S L de Melo Confecções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963/MT, Marina Bernades Guimarães Prudente - OAB:17281

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2307 Nr: 2799-97.2005.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdTeCFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4319 Nr: 438-49.2001.811.0021

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cladir Antônio Stafen, Lovane Goeller Stafen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antonio Fernandes - 

OAB:3644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

 Proceda ao arquivamento dos autos, nos termos da decisão de fls. 

317/318-vs.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107808 Nr: 1208-17.2016.811.0021

 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: Valmor Antonio Bernieri & Cia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEPA - Construções e Desenvolvimento de 

Projetos para Armazenagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos opostos às fls. 57/64 que deverão ser processados 

nos próprios autos, devendo ser observado o procedimento ordinário, 

conforme prevê o art. 702, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para, querendo, 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110415 Nr: 2667-54.2016.811.0021

 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 Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Jose dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT, Taiane Cristina de L. Souza - OAB:21463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 74.

 Nesse passo, renove-se a ordem de citação dantes expedida, porém por 

mandado para cumprimento por meio de oficial de justiça.

 Ressalto que o mandado de citação deverá ser cumprido no endereço 

indicado às fls. 74.

 Determino que seja o requerente intimado da presente decisão, 

salientando que, se houver necessidade da prática de ato por meio de 

oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da gratuidade 

judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das custas no 

prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, 

sob pena de não expedição do mandado e extinção do processo nos 

termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Por fim, considerando que não foi efetivada a citação do requerido, 

indefiro, por hora, os pedidos de fls. 75/76.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112883 Nr: 4114-77.2016.811.0021

 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: MML, PMN, JLBLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

que, no prazo de 10 (Dez) dias, compareça ao forum da Comarca de Água 

Boa/MT juízo da Primeira Vara Cível para retirar a Certidão de Nascimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20514 Nr: 3580-51.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Tiago Canan - OAB:9.180/MT

 Inicialmente, cumpre-me consignar que a determinação de arquivamento 

dos autos, conforme consignado à fl. 270-vs, difere de eventual extinção 

do feito.

 Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer o executado, o mero 

arquivamento não põe fim à demanda, possibilitando ao interessado a 

continuidade do feito a qualquer momento, mesmo depois de 

encaminhados os autos ao arquivo, não se mostrando razoável o 

acolhimento do pedido à fl. 275.

 Não obstante, antes mesmo de cumprido o arquivamento determinado, a 

exequente compareceu ao feito, colacionando planilha atualizada do 

débito, bem como postulando nova avaliação do bem imóvel penhorado 

nos autos.

 Pois bem, feitas as considerações acima, factível que não há óbice ao 

prosseguimento do feito, nos termos requeridos à fl. 272, apenas com a 

ressalva de que, uma futura alienação do bem, deverá ser promovida pela 

própria exequente.

 Ante o exposto e considerando o lapso temporal desde a avaliação 

dantes realizada (fl. 231), determino nova avaliação do bem imóvel 

penhorado à fl. 231, consignando que o ato deverá ser procedido por 

oficial de justiça, lavrando-se o respectivo auto e dele intimando o 

executado e respectivo cônjuge.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86800 Nr: 1285-31.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joamar Sartorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não tendo sido o débito do executado quitado, fora a parte exequente 

instada a manifestar-se.

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

do executado, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de 

propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado.

 Quanto à este último, saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria 

eventual negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade de um 
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veículo é, em tese, de menor significância do que a de um imóvel e, como é 

cediço, as informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer 

interessado dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais 

informações que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o 

endereço do proprietário.

 Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede mundial de 

computadores, é possível claramente perceber a plena possibilidade do 

fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações perquiridas, sendo 

comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de outras unidades da 

Federação a menção inclusive à forma como deve dar-se tal solicitação e 

a documentação que deva acompanhá-la.

 Citemos, exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do 

E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”.

 Além do mais, é de bom alvitre ressaltar que – também – por uma vaga 

pesquisa no sítio eletrônico “Google”, fora possível identificar várias 

empresas privadas que prestam serviços de busca de bens, 

evidentemente que por meio de pagamento. Um dos serviços comumente 

prestados é a busca de veículos em nome de determinada pessoa.

 Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão julgador o nome ou 

endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado ao Poder Judiciário 

a efetivação de publicidade comercial.

 A menção à tal situação é somente para explanar que há, sim, plenas 

possibilidades da parte buscar bens em nome do executado, sem que seja 

necessária a intervenção judicial.

 Insta ainda consignar que a própria Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata de 

regramento normativo administrativo de observância obrigatória por todos 

os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as funções do 

sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, qualquer 

possibilidade de consulta:

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

 Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva.

 Mais severas ainda são as restrições administrativas, constantes no 

mesmo regramento de observância obrigatória citado, quanto à utilização 

do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir 

que:

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. (grifos 

nossos).

 Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.

 Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 

da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111873 Nr: 3565-67.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elves Vieira Silva, Wesley Vieira Silva

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se a ordem de citação dantes expedida, porém por 

mandado para cumprimento por meio de oficial de justiça.

 Determino que seja o requerente intimado da presente decisão, 

salientando que, se houver necessidade da prática de ato por meio de 

oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da gratuidade 

judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das custas no 

prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, 

sob pena de não expedição do mandado e extinção do processo nos 

termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6563 Nr: 583-37.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto, Geni Fernandes Santos 

de Paula, Carlos Eduardo Fernandes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consonância com a manifestação e documentos de fls. 219/221, 

defiro o pedido para que, neste feito, todas as publicações e intimações 

sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES com registro na OAB/MT n. 9.708-A.

 Neste contexto, providencie o Sr. Gestor às devidas anotações no 

sistema APOLO/TJMT e na contracapa dos autos.

 No mais, considerando que os executados foram devidamente intimados 

(fls. 216) do auto de penhora, avaliação e depósito realizado nos autos 

(fls. 179/180), intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6565 Nr: 585-07.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto, Geni Fernandes Santos 

de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consonância com a manifestação e documentos de fls. 146/148, 

defiro o pedido para que, neste feito, todas as publicações e intimações 

sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES com registro na OAB/MT n. 9.708-A.

 Neste contexto, providencie o Sr. Gestor às devidas anotações no 

sistema APOLO/TJMT e na contracapa dos autos.

 Em análise a certidão de fls. 150, verifica-se que o Oficial de Justiça 

deixou de cumprir o mandado de penhora, justificando que não houve o 

recolhimento da diligência.

 Entretanto, verifica-se que a parte autora realizou o pagamento da 

diligência certificada às fls. 143, conforme cópia do comprovante de 

depósito colacionada às fls. 145, todavia, observa-se que o comprovante 

de pagamento original da referida diligência foi juntado nos autos em 

apenso n. 584-22.2003.811.0021 - cód. 6564, conforme se vê às fls. 120.

 Neste sentido, desentranhe-se o comprovante depósito juntado às fls. 
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120 dos autos em apenso n. 584-22.2003.811.0021 - cód. 6564, 

certificando-se o ocorrido.

 Feito isso, renove-se a penhora no rosto autos deferida na decisão de 

fls. 142.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113401 Nr: 4374-57.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLIGTON ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se a ordem de citação dantes expedida, porém por 

mandado para cumprimento por meio de oficial de justiça.

 Determino que seja o requerente intimado da presente decisão, 

salientando que, se houver necessidade da prática de ato por meio de 

oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da gratuidade 

judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das custas no 

prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, 

sob pena de não expedição do mandado e extinção do processo nos 

termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 6564 Nr: 584-22.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consonância com a manifestação e documentos de fls. 121/123, 

defiro o pedido para que, neste feito, todas as publicações e intimações 

sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES com registro na OAB/MT n. 9.708-A.

 Neste contexto, providencie o Sr. Gestor às devidas anotações no 

sistema APOLO/TJMT e na contracapa dos autos.

 No mais, considerando que o comprovante de depósito de diligência 

colacionado às fls. 120 pertence aos autos em apenso, determino, 

mediante certificação nos autos, o desentranhamento do referido 

documento, devendo ser colacionado nos autos n. 585-07.2003.811.0021 

– cód. 6565.

 Destarte, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito em termos 

de prosseguimento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18709 Nr: 1871-78.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Miguel Lorini, Espolio de Luíz Anildo 

Brum da Costa, Marilene Machado da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Liele Santini - OAB:22376/O, Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108670 Nr: 1640-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se a ordem de citação dantes expedida, porém por 

mandado para cumprimento por meio de oficial de justiça.

 Determino que seja o requerente intimado da presente decisão, 

salientando que, se houver necessidade da prática de ato por meio de 

oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da gratuidade 

judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das custas no 

prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, 

sob pena de não expedição do mandado e extinção do processo nos 

termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14995 Nr: 1933-55.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Alves Fernandes e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP

 Em cumprimento a decisão de fls. 219/222, de rigor, o deferimento do 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

 Considerando a procedência parcial dos embargos apensos, determino 

que seja expedido novo mandado de avaliação do bem penhorado às fls. 

165.

 Considerando que fora o executado quem postulara por nova avaliação e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o executado intimado para 

recolhimento das custas do oficial de justiça.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107445 Nr: 1022-91.2016.811.0021

 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): Tarcísio Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas pela parte executada. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 
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no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107680 Nr: 1150-14.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83533 Nr: 2370-86.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86106 Nr: 613-23.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uenes Silva Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos 

que já houvera o pagamento do Precatório/Requisição de Pequeno Valor e 

a expedição de alvará para levantamento do crédito previdenciário.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20750 Nr: 133-21.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Muller, Anisia Muller

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109222 Nr: 1988-54.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberléia Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que a parte autora juntou cópia da 

petição de agravo de instrumento às fls. 47/55, todavia, até a presente 

data, não aportou-se aos autos nenhuma decisão suspendendo o 

andamento do processo.

 Nesse sentido, determino o prosseguimento do presente feito.

 Em que pese o pedido de fls. 61, de rigor, o indeferimento do pedido 

formulado por ser ônus da parte diligenciar no sentido de localizar a parte 

adversa.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 
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conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação do endereço da parte executada.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado particular, que detém plenas 

possibilidades de diligenciar nesse sentido.

Ad argumentandum, embora a parte exequente tenha informado que 

realizou diversas buscas na tentativa de localizar o paradeiro do 

executado, deixou de colacionar aos autos qualquer comprovação do 

alegado.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo medidas concretas para sua solvência, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106499 Nr: 559-52.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81382 Nr: 219-50.2012.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Adolfo da Silva, Gedalene Ferreira 

Macedo

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Nesse passo, determino que seja procedida a penhora e avaliação dos 

bens imóveis indicados às fls. 107-v, lavrando-se o respectivo auto e dele 

intimando o executado e respectivo cônjuge.

 Realizado o ato, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis Local para que 

proceda à averbação da penhora, junto às matrículas dos bens, cuja 

numeração é 6.123 e 10.514 – matrículas encartadas às fls. 109/111.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32108 Nr: 1108-72.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Maria de Jesus

 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:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido de 120 (cento e 

vinte) dias.

 Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente, para que no 

prazo legal manifeste-se nos autos, em temos de prosseguimento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31724 Nr: 724-12.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antônio Knob

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648-SP

 Em atenção a decisão colacionada às fls. 478-vs/480, que concedeu à 

parte exequente os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive em 

relação aos honorários do Sr. Perito, determino a intimação do Estado de 

Mato Grosso a comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o 

pagamento da perícia determinada à fl. 418, conforme valor especificado 

às fls. 433/434-vs.

Consigno desde já que, ao final da demanda, havendo proveito financeiro 

em favor do exequente, deverá este proceder à respectiva restituição em 

favor do ente público supramencionado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93505 Nr: 2765-10.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Alberto Gomes 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:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 199 de 511



Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106036 Nr: 261-60.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Meinberg Ceroy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliomar Machado, Frederico Lucas Freitas, Isis 

Moreira Felisberto, Marcondes Felisberto, Alza Moreira, Aderson Borba de 

Freitas, Iracy Teles de Oliveira, Olidio Carneiro, Espólio de José Correa 

Lima, Eduardo José Correa Lima, Waldemar José de Oliveira, Deilton Albino 

Dias, Suni Gonçalves Leão, José de La Cruz Fernandez, Belgides Pereira 

do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do Advogado Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB/MT nº 11954-B, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos Código 106036, o qual encontra- se em 

carga vencida com Vossa Senhoria, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23029 Nr: 2361-66.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Trevisan Larger

 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:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por ODILA 

TREVISAN LARGER em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS.

 Instado a manifestar-se, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora às fls. 218/219, conforme manifestação 

proferida às fls. 219.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pela parte autora, HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos e legais.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31916 Nr: 916-42.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Daniel Thoma

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Analisando os autos, verifica-se que a autora juntou cópia da petição de 

agravo de instrumento às fls. 431/449, todavia, até a presente data, não 

aportou-se aos autos nenhuma decisão suspendendo o andamento do 

processo.

 Nesse sentido, determino o prosseguimento do presente feito.

 Em análise ao pedido de fls. 454/455, defiro o prazo suplementar 

requerido.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 148 Nr: 249-13.1997.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclasio Garrutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES BOI ZEBÚ - ANTENOR SANTOS 

ALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 Intimem-se as partes a colacionarem aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o suposto acordo noticiado à fl. 378-vs.

 Consigne-se na oportunidade que, inexistindo minuta da referida 

transação, deverá a exequente, no prazo acima consignado, esclarecer 

se pretende eventual extinção pelo pagamento ou, ainda, desistência em 

relação ao prosseguimento da ação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36808 Nr: 1410-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Agua Preta S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comgeo Mineração Empreendimentos e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 Nesse passo, intime-se o executado nos termos do parágrafo único do 

art. 601, do Código de Processo Civil, consignando-lhe que caso não haja 

manifestação em 05 (cinco) dias, a execução prosseguirá com multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, revertida em favor do 

exequente.Havendo manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.Certificado o decurso do prazo sem que o executado se 

manifeste, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

atualizar o débito nos termos da presente decisão, requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88400 Nr: 2820-92.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Modesto Diniz, João Teles de Oliveira, Paulo 

Ricardo de Souza, Benedito Roberto Toledo Piza, Cristiane de Toledo Piza 

Totoli, Marcio Antonio Jacinto de Resende, Nivaldo Bortoleti Pasquim, 

Orcalino Rodrigues Pereira, Valdir Ferreira Machado, Waldeon Camilo 

Dutra, Nazareno Divino Ferreira de Rezende, Mario Massato Kikumori, 

Mauro Alves Rosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 200 de 511



 Tratam-se os presentes autos de ação extinta sem resolução de mérito 

onde, intimada da sentença, a parte dela apelou.

 Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade do 

exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil.

 Porém, analisando a decisão, verifica-se que os argumentos nela 

empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de forma que 

mantenho a decisão atacada.

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.

 Não tendo ocorrido manifestação da parte adversa, mesmo devidamente 

intimado, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 918-12.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Jacob Thoma

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (Dez) dias, manifeste(m) requerendo 

o que entender(em) de direito tendo em vista o desarquivamento dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100428 Nr: 2474-73.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora às fls. 85, conforme manifestação 

proferida às fls. 86-verso.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls. 85, HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115142 Nr: 5553-26.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Gabrielli Marasca

 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:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105678 Nr: 27-78.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMBDBS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100428 Nr: 2474-73.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de habilitação dos herdeiros requerido nos próprios autos em 

razão do noticiado falecimento da parte autora SEBASTIANA MARIA 

NETO.

 Com a formulação do pedido, vieram os documentos de fls. 76/85.

 Oportunizado ao requerido manifestar-se sobre a pretensão, este 

manifestou-se pela concordância dos cálculos apresentados às fls. 85, 

bem como concordou com pedido de habilitação de herdeiros.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário. Decido.

 Analisando os autos, registro que, tendo o falecimento do exequente 

ocorrido quando já ajuizada a presente ação, é plenamente possível o 

ingresso do herdeiro no polo ativo.
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 Compulsando os autos, verifica-se a existência de certidão de óbito da 

requerente SEBASTIANA MARIA NETO (fls. 62), que indica ter deixado 

filhos.

 A parte requerida não se opôs à habilitação requerida e concordou com 

os cálculos apresentados às fls. 85.

 De rigor o acolhimento da habilitação pretendida, nos termos do art. 689 

do Código de Processo Civil, ante a comprovação dos requisitos 

necessários.

 Ante o exposto, declaro habilitado o herdeiro da Exequente, representada 

pelos herdeiros DARCI GOMES, DONIZETE GOMES, IVANI GOMES BUENO, 

JOSÉ APARECIDO GOMES e SEBASTIÃO GOMES (fls. 71/85), os quais 

deverão ser intimados doravante de todos os atos processuais.

 Determino a inclusão dos herdeiros acima identificados na contra capa 

dos autos, os quais deverão ser incluídos no polo ativo da presente 

demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107720 Nr: 1174-42.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se a ordem de busca, apreensão e citação dantes 

expedida, porém por mandado para cumprimento nos endereços indicados 

às fls. 106.

 Saliento que a parte autora já comprovou nos autos o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, conforme guia de fls. 106-v.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000484-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARDOSO DE MORAIS (AUTOR)

DORIVAL PEREIRA SIMITAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERREIRA DA LUZ (RÉU)

MARCELO DE TAL (RÉU)

VALQUIRENE DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1000484-25.2018.8.11.0021 AUTOR: DORIVAL 

PEREIRA SIMITAN, ADRIANA CARDOSO DE MORAIS Designo o dia 13 de 

abril de 2018, às 13h10min (MT), para a realização de audiência de 

justificação prévia, devendo o autor arrolar tempestivamente as 

testemunhas, caso o rol não conste da inicial. Nos termos do art. 562 do 

Código de Processo Civil, cite-se o réu para comparecer à audiência, em 

que poderá intervir desde que o faça por intermédio de advogado. O prazo 

para contestar contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir 

ou não a medida liminar (art. 564 do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 2 de abril de 2018 Jean Louis Maia Dias Juiz de 

Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

12548622 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000131-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA MARIA EURIPEDES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82918 Nr: 1761-06.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Correa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência do depósito noticiado 

às fls. 176/178.

A exequente concordou com a alegação de quitação (fl. 179).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

179).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 27 de março de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BUGUISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR WILPERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM NEREU CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOJARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BUSS (REQUERIDO)

TRANSPORTES DJEURIMAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2018 Hora: 12:30 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000172-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000172-49.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP Acolho a 

emenda retro. Estando a inicial à contento, conforme determina o 

regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação 

da parte adversa por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos 

do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação 

deverá conter cópia do pedido inicial e a data e horário em que será 

realizada a audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 

9.099/95), bem como a advertência que o não comparecimento à 

solenidade processual citada acarretará a declaração de veracidade dos 

fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e 

artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância com artigo 319 caput 

do Código de Processo Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. 

Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado em juízo por preposto credenciado, munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Cientifique a parte requerida que, comparecendo a 

quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido de carta de 

preposição ou restando ausente nesta poderes específicos para transigir, 

será considerada a parte desassistida de representação, o que 

acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINEIDE MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000174-19.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP Acolho a 

emenda retro. Estando a inicial à contento, conforme determina o 

regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação 

da parte adversa por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos 

do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação 

deverá conter cópia do pedido inicial e a data e horário em que será 

realizada a audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 

9.099/95), bem como a advertência que o não comparecimento à 

solenidade processual citada acarretará a declaração de veracidade dos 

fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e 

artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância com artigo 319 caput 

do Código de Processo Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. 

Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado em juízo por preposto credenciado, munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Cientifique a parte requerida que, comparecendo a 

quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido de carta de 

preposição ou restando ausente nesta poderes específicos para transigir, 

será considerada a parte desassistida de representação, o que 

acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000563-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDERSON PAZ DA SILVA Consoante se infere da certidão retro, em que 

pese devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos autos o 

recolhimento das custas recursais, consoante determinado pelo Juízo. É o 

necessário à análise e decisão. Pois bem, consigno que o artigo 1.007 do 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte acerca da comprovação do 

preparo recursal: “No ato de interposição do recurso, o recorrente 

comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” 

Conforme se verifica, o preparo deve ser comprovado no ato da sua 

interposição ou, ainda, no prazo de 05 dias, no caso de insuficiência, 

depois de intimado o recorrente, conforme parágrafo segundo do 

dispositivo legal supramencionado: “A insuficiência no valor do preparo 

implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo 

de cinco dias.” Assim, considerando o teor da certidão retro, há preclusão 

consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o exposto, 

declaro deserto o recurso interposto por meio do id nº 10016012, por falta 

de recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço 

com fulcro no artigo 997, § 2º, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013324-21.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013324-21.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: ELIENE 

EVANGELISTA GONCALVES Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). 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. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-06.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA COSTA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010210-06.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCELO 

DA COSTA CASTRO Considerando que a Lei nº 13.105 de 16 de março de 

2015 (Novo Código de Processo Civil), nada dispôs acerca do 

impulsionamento do cumprimento de sentença pelo interessado, depois do 

trânsito em julgado da decisão condenatória, determino que aguarde-se 

em cartório pelo prazo de 01 (um) mês. Nada sendo requerido nesse 

prazo, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000343-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO DE OLIVEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000343-06.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: ALCINO 

DE OLIVEIRA CARVALHO Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO GUILHERME HOFFMANN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000070-61.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ERNESTO 

GUILHERME HOFFMANN NETO Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). 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. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-57.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA KNAPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010032-57.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: DEJALMA 

KNAPP Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, 

para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). 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. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONTINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CLEYBAMAR GONCALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000450-50.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

VANDERLEI CONTINI - ME Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000451-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CONTINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000451-35.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

VANDERLEI CONTINI - ME Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILANA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA ANDRADE OAB - GO40854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000026-08.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ILANA 

GOMES DE ARRUDA Considerando que não compete a este Juízo, 

designar data para realização de audiência de conciliação, remetam-se os 

autos à Sra. Conciliadora para aferição acerca da possibilidade de 

redesignação de audiência de conciliação na forma requerida. Cumpra-se. 

Água Boa, 10 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000393-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WENDER 

RODRIGUES DA CRUZ Considerando que não compete a este Juízo, 

designar data para realização de audiência de conciliação, remetam-se os 

autos à Sra. Conciliadora para aferição acerca da possibilidade de 

redesignação de audiência de conciliação na forma requerida. Cumpra-se. 

Água Boa, 10 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEONCIO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000702-87.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: AMADO 

JOSE FERREIRA FILHO Tratam-se os presentes autos de 

execução/processo em fase executiva onde, tentada a citação do 

executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se 

de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, não sendo 

localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 

procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 6 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-84.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE RODRIGUES ACIOLE SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIOS CRISTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010069-84.2015.8.11.0021 REQUERENTE: GLEIDE 

RODRIGUES ACIOLE SANTOS - ME Trata-se de cumprimento de sentença 

em que, realizados alguns atos processuais, a exequente compareceu 

aos autos, informando o pagamento integral do débito, motivo pelo qual 

postulou o arquivamento do feito. Vieram-me os autos conclusos. Estando 

a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente cumprimento de 

sentença ser extinto, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita; Assim, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do que estabelece o art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001617-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA NATALY RODRIGUES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001617-39.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SABRINA 

NATALY RODRIGUES DE CASTRO Trata-se de cumprimento de sentença 

em que, realizados alguns atos processuais, a executada compareceu 

aos autos, informando o pagamento integral do débito. Ato contínuo, a 

exequente postulou o respectivo levantamento por meio de alvará judicial. 

Vieram-me os autos conclusos. Estando a obrigação integralmente 

satisfeita, deve o presente cumprimento de sentença ser extinto, em 

conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação 

for satisfeita; Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, nos termos do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, defiro o pedido de transferência de valores 

na forma postulada, devendo referido alvará ser expedido em nome do 

beneficiário específico. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 6 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57941 Nr: 818-21.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN FERREIRA DA SILVA -EPP, ARLAN 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a vista dos autos, fica Vossa Senhoria intimado e/ou 

cientificado na qualidade de procurador da exequente, a comparecer 

perante a este Juízo, no dia 15 de maio de 2018, às 13:00 horas (horário 

de Mato Grosso), para audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia-MT. Na 

sede desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56859 Nr: 2619-06.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WATSON SILVEIRA - 

OAB:16.941/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Código n.° 56859

Vistos, em correição.
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 Intime-se o Exequente para se manifestar quanto a petição de fls. 

138/143, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 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.: 31414 Nr: 2100-36.2010.811.0020

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

 PARTE AUTORA: CLEUNICE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT, VANDERLEI DIVINO IAMAMOTO - OAB:112.845/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º31414

 Vistos em Correição.

Considerando a Certidão de Óbito, de folhas 82, a de cujus, Cleonice 

Sousa Vieira, deixou quatro filhos maiores. Diante disso, intimem-se os 

procuradores da requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente os endereços atualizados dos demais herdeiros.

Em ato contínuo, intime-se, nos endereços apresentados, os possíveis 

herdeiros, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem quanto ao 

interesse na presente lide.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31359 Nr: 2045-85.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo Lima de Melo - 

OAB:12.144-MT, Jomas Fulgêncio de Lima Júnior - OAB:11.785-MT, 

LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 Código n.° 31359

Vistos, em correição.

Intime-se, pela derradeira vez, o Requerido para se manifestar e/ou 

providenciar o necessário, diante da manifestação de fls. 419, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova requerida.

 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.: 55174 Nr: 887-87.2013.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELFONSO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP, José Lidio Alves do Santos - OAB:OAB/SP 156.187, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 55174

Vistos em correição.

Trata-se de embargos declaratórios interpostos em face de decisão de fls. 

191/192.

Insurge o embargante quanto a eventual obscuridade e contrariedade ao 

proferir a sentença.

Decido.

Embargos de declaração é o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza 

para requerer ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a 

esclareça nos seus pontos obscuros, ou a complete quando omissa, ou 

ainda que lhe repare ou elimine eventuais contradições existentes.

Efetivamente, não vislumbro adequação ao presente feito.

Oportuno esclarecer que, a decisão impugnada trata-se apenas de 

matéria de direito.

O requerente alega que não há que se falar em ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

 Tal argumento é inconcebível, haja vista que, anteriormente à decisão 

recorrida, a embargante fora intimada para se manifestar promovendo o 

andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias (fls. 187 – setembro/2016). 

Portanto a ausência de petição demonstra a desídia do embargante, ao 

deixar de promover atos aos quais fora intimado.

Diante de certidão de fls. 190, fora prolatada a sentença de extinção do 

feito, em março de 2017, ou seja, 05 (cinco) meses após findar o prazo 

concedido.

Deste modo, é patente que a alegação do requerente não deve prosperar.

À vista disso, não verifico a ocorrência de qualquer vício a ser sanado na 

decisão atacada. Logo, o inconformismo do embargante não merece 

prosperar.

Isto posto, MANTENHO a sentença tal como prolatada, NEGANDO 

provimento aos Embargos apresentados.

Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69007 Nr: 288-46.2016.811.0020

 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: WILSON RIGHETTI (Espólio), AMAURY VIEIRA DE 

REZENDE, ADRIANA RIGHETTI PAMPLONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI 

S.A, CORRETORA DE SEGUROS SICREDI, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

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

Silva - OAB:8184-A

 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, se manifestar 

quanto a petição juntada no andamento de referência 92.

Alto Araguaia - MT, 9 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58492 Nr: 1274-68.2014.811.0020

 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: NILSON MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILTON MARTINS DA SILVA - 
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OAB:26.047/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, Procurador Judicial do Município de 

Ponte Branca - MT - OAB:

 19. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

presente pretensão, condenando a parte requerida a pagar os valores 

correspondentes ao décimo terceiro salário e as férias, com acréscimo de 

um terço, de forma simples, por todo o período em que o requerente 

prestou serviços junto ao requerido, devendo tais benefícios serem 

calculados de acordo com o salário correspondente a cada período 

protestado, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos 

moldes do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, acrescidos de juros de 6% 

(seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência 

dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação 

válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de 

correção monetária, desde quando cada parcela deveria ser paga.20. Por 

conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015. 21. DEIXO de 

condenar em honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, do 

CPC/2015. 22. Decisão sujeita ao reexame necessário, nos termos da 

súmula nº 490, do STJ. Assim, decorrido o prazo para recursos 

voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens 

deste juízo.23. Publique-se. Intimem-se.24. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 9 de abril de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51322 Nr: 515-75.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS, SCYLLA DUARTE PRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS - 

OAB:23648-A, ELIANE CRISTINA VILELA BORGES MELO - 

OAB:201.921/SP, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da petição de fls. 77/78 (art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 5 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70310 Nr: 817-65.2016.811.0020

 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: ANTONY JOSÉ DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA 

LANCELLOTTI BARROS - OAB:MT 20.737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:138436/SP

 28. Diante do exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos do autor para CONDENAR a requerida ao 

pagamento ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título 

de danos morais, devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (art. 398 do CC) e correção monetária a partir da data 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ).29. CONDENO, ainda, a requerida ao 

pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na 

ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

§2º do artigo 85 do CPC.30. Após o trânsito em julgado, se nada pleiteado, 

proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida 

arquivar-se os presentes autos. 31. Publique-se. Intime-se. 32. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

9 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

N° 6505-39.2012.811.0055-Código 91943 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 5 

DIAS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO CORREA PEREIRA, Cpf: 

81439750106, Rg: 1476172, brasileiro(a), convivente, operador de 

maquinas. atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no 

valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), 

no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena 

de "Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciais implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial , conforme 

disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT". 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, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, 

digitei. Barra do Bugres, 03 de abril de 2018 Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100044 Nr: 1673-02.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de RICARDO CARLOS DA 

SILVA.

 Às fls. 85 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver. Isento-a, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sequer houve 

citação do requerido.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119761 Nr: 642-73.2017.811.0008

 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
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 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de SUELLEN DE ALMEID FRASSON.

 Às fls. 59 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver. Isento-a, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sequer houve 

citação do requerido.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 19 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81621 Nr: 3308-23.2012.811.0008

 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: SOLANGE HENRIQUE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Seguridade Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária para concessão de Benefício 

Assistencial ao Portador de Deficiência c/c Antecipação de Tutela 

proposta por NATALIA KAROLINY DE ALMEIDA CAMILO menor 

representada por sua genitora SOLANGE HENRIQUE DE ALMEIDA em face 

de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Às fls. 72 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 23 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98867 Nr: 1005-31.2015.811.0008

 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: FEDERAÇAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilustríssimo Senhor Prefeito de Porto Estrela - 

MT, Ilustríssimo Senhor Presidente da Federação dos Sindicatos de 

Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, 

Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado 

pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – FESSP/MT contra o ato coator do Senhor Prefeito do 

Município de Porto Estrela – MT e do Presidente da Federação dos 

Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de 

Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de 

Mato Grosso – FESSPMEMT, objetivando, em síntese, o repasse da 

contribuição sindical prevista no artigo 578 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT.

 É, em síntese, o necessário.

 DECIDO.

 Verifica-se que o impetrante pretende compelir às autoridades coatoras 

realizarem os descontos das contribuições sindicais referente ao ano de 

2015, de todos os servidores públicos municipais, no percentual 

equivalente a 1 (um) dia da remuneração de cada servidor; bem como seja 

o primeiro impetrado impedido de repassar quaisquer valores para o 

segundo impetrado a título de contribuição sindical, em razão de sua 

ilegitimidade, sob o fundamento de prevalência da entidade sindical mais 

antiga – e que o no caso dos autos, é a impetrante.

 Com efeito, estabelece o artigo 114, inciso III, da Constituição Federal, com 

redação dada pela EC 45/2004, é da competência da Justiça do Trabalho 

julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicados, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”.

 Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da 

Súmula 222 “Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT”. Porém, esse 

enunciado restou superado e não se aplicando para o caso em análise.

 Por outro lado, firmou-se entendimento quanto à necessidade de 

verificação da natureza do vínculo jurídico existente entre o ente público e 

seus servidores, para fins de fixação da competência.

 Nesse sentido:

 PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZO LABORAL E JUÍZO DE DIREITO. COBRANÇA DE 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DEMANDA PROPOSTA PELA FEDERAÇÃO DAS 

ENTIDADES SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 

ESTADO DE GOIÁS – FESSPUMG – EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ. 

AÇÃO AJUIZADA APÓS A EC 45/04. ART. 114, III, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 

222/STJ.

 1. Nos termos do art. 114, III, da CF/88, com a redação dada pela EC 

45/04, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Precedentes: 

CC 130.762/RO, de minha Relatoria, Primeira Seção, DJe 30/04/2014 e CC 

63.459/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 13/11/2006, 

p. 207.

 2. Após a Emenda Constitucional 45/04, que alterou o art. 114, III, da CF, 

restou superada a diretriz contida na Súmula 222/STJ (“Compete à Justiça 

Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical 

prevista no art. 578 da CLT”).

3. Nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o poder 

público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, 

aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os 

seus servidores.

 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

 (AgRg n. 135.694-GO, Rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, DJe 12-11-2014). 

Sem destaque no original.

 Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido 

de que é da competência da Justiça do Trabalho analisar as questões 

envolvendo a contribuição sindical. Nesse sentido:

 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA 

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO 
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DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE CAUSAS QUE VERSEM 

SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.395-MC/DF. 

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE 

AUSENTE. PROVIMENTO NEGADO.

(Rcl 9836 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado 

em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 

PUBLIC 07-02-2017). Sem destaque no original.

 No mesmo sentido, é a orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA C/C 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FEDERAÇÃO SINDICAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A 

EC N. 45/2004 – INCIDÊNCIA DO ART. 114, III, DA CRF – PRECEDENTES DO 

STJ E DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – 

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

 Depois do advento da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 

2004, que alterou o artigo 114, III, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar as 

causas relativas à contribuição sindical dos servidores públicos, inclusive 

em caso de mandado de segurança, consoante decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça. Precedentes: (STJ, decisão monocrática, CC 139.491-MA, 

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1°/7/2015).

 A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, questão de 

ordem pública, podendo ser reconhecida pelo órgão julgador a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. (Apelação/Remessa Necessária n. 

166740/2015, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público Coletivo, DJE 18/05/2017). Sem destaque no original.

 Na espécie, a ação foi proposta em 07-03-2015, objetivando, em síntese, 

o repasse de contribuição sindical de servidor público.

 Dessa forma, tendo em vista que a propositura foi deu-se após a EC 

45/2004, a competência para a análise e decisão da presente ação é de 

Justiça do Trabalho.

 Diante do exposto, a competência para o julgamento do mérito é da 

Justiça do Trabalho da Comarca de Tangará da Serra - MT, a favor de 

quem DECLINO DA COMPETÊNCIA.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 03 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98561 Nr: 798-32.2015.811.0008

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FEDERAÇAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENHOR PREFEITO DE BARRA DO BUGRES, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado 

pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – FESSP/MT contra o ato coator do Senhor Prefeito do 

Município de Porto Estrela – MT e do Presidente da Federação dos 

Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de 

Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de 

Mato Grosso – FESSPMEMT, objetivando, em síntese, o repasse da 

contribuição sindical prevista no artigo 578 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT.

 É, em síntese, o necessário.

 DECIDO.

 Verifica-se que o impetrante pretende compelir às autoridades coatoras 

realizarem os descontos das contribuições sindicais referente ao ano de 

2015, de todos os servidores públicos municipais, no percentual 

equivalente a 1 (um) dia da remuneração de cada servidor; bem como seja 

o primeiro impetrado impedido de repassar quaisquer valores para o 

segundo impetrado a título de contribuição sindical, em razão de sua 

ilegitimidade, sob o fundamento de prevalência da entidade sindical mais 

antiga – e que o no caso dos autos, é a impetrante.

 Com efeito, estabelece o artigo 114, inciso III, da Constituição Federal, com 

redação dada pela EC 45/2004, é da competência da Justiça do Trabalho 

julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicados, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”.

 Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da 

Súmula 222 “Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT”. Porém, esse 

enunciado restou superado e não se aplicando para o caso em análise.

 Por outro lado, firmou-se entendimento quanto à necessidade de 

verificação da natureza do vínculo jurídico existente entre o ente público e 

seus servidores, para fins de fixação da competência.

 Nesse sentido:

 PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZO LABORAL E JUÍZO DE DIREITO. COBRANÇA DE 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DEMANDA PROPOSTA PELA FEDERAÇÃO DAS 

ENTIDADES SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 

ESTADO DE GOIÁS – FESSPUMG – EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ. 

AÇÃO AJUIZADA APÓS A EC 45/04. ART. 114, III, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 

222/STJ.

 1. Nos termos do art. 114, III, da CF/88, com a redação dada pela EC 

45/04, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Precedentes: 

CC 130.762/RO, de minha Relatoria, Primeira Seção, DJe 30/04/2014 e CC 

63.459/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 13/11/2006, 

p. 207.

 2. Após a Emenda Constitucional 45/04, que alterou o art. 114, III, da CF, 

restou superada a diretriz contida na Súmula 222/STJ (“Compete à Justiça 

Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical 

prevista no art. 578 da CLT”).

3. Nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o poder 

público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, 

aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os 

seus servidores.

 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

 (AgRg n. 135.694-GO, Rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, DJe 12-11-2014). 

Sem destaque no original.

 Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido 

de que é da competência da Justiça do Trabalho analisar as questões 

envolvendo a contribuição sindical. Nesse sentido:

 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA 

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO 

DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE CAUSAS QUE VERSEM 

SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.395-MC/DF. 

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE 

AUSENTE. PROVIMENTO NEGADO.

(Rcl 9836 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado 

em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 

PUBLIC 07-02-2017). Sem destaque no original.

 No mesmo sentido, é a orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA C/C 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FEDERAÇÃO SINDICAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A 

EC N. 45/2004 – INCIDÊNCIA DO ART. 114, III, DA CRF – PRECEDENTES DO 

STJ E DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – 

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

 Depois do advento da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 

2004, que alterou o artigo 114, III, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar as 
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causas relativas à contribuição sindical dos servidores públicos, inclusive 

em caso de mandado de segurança, consoante decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça. Precedentes: (STJ, decisão monocrática, CC 139.491-MA, 

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1°/7/2015).

 A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, questão de 

ordem pública, podendo ser reconhecida pelo órgão julgador a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. (Apelação/Remessa Necessária n. 

166740/2015, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público Coletivo, DJE 18/05/2017). Sem destaque no original.

 Na espécie, a ação foi proposta em 25-02-2015, objetivando, em síntese, 

o repasse de contribuição sindical de servidor público.

 Dessa forma, tendo em vista que a propositura foi deu-se após a EC 

45/2004, a competência para a análise e decisão da presente ação é de 

Justiça do Trabalho.

 Diante do exposto, a competência para o julgamento do mérito é da 

Justiça do Trabalho da Comarca de Tangará da Serra - MT, a favor de 

quem DECLINO DA COMPETÊNCIA.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 03 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92464 Nr: 2493-55.2014.811.0008

 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: ADRIANA OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSORES CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT- FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Vistos, etc.

ADRIANA OENNING, impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA em 

face em face da FUNDAÇÃO PROFESSORES CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT - FUNCAB, todos devidamente qualificados, consistente na 

desconsiderar a decisão de eliminação do concurso público da impetrante 

ou a submissão de novo exame com a banca examinadora.

Liminar parcialmente deferida às fls.164/167.

Notificada, a autoridade coatora prestou as informações.

DECIDO.

Impetrou o presente mandamus a parte autora com fito de obter a sua 

permanência em concurso público realizado pela impetrada diante da 

reprovação no exame psicológico.

 Tendo em vista a informação de fls. 257/258, efetuou-se a realização de 

novo exame pela impetrada, no qual, inclusive, a impetrante foi aprovada, 

houve, portanto, a perda do objeto da lide.

Do exposto, JULGO extinto o presente mandado de segurança sem 

resolução de mérito por perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(Súmula 512, do STF c/c art. 10, inc. XXII da Constituição do Estado de 

Mato Grosso).

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e cumpridas todas 

as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98331 Nr: 664-05.2015.811.0008

 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: ADILSO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria de Trabalho Rural por 

Invalidez c/c Pedido Subsidiário de Auxílio Doença, intentada por ADILSO 

ANTONIO DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SERVIÇO 

SOCIAL - INSS.

 Intimado o Advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, o 

mesmo manteve-se inerte (fls. 52), razão pela qual, foi o autor intimado 

pessoalmente para dar andamento no presente feito, mantendo-se, da 

mesma forma, inerte (fls. 56).

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, que:

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias.”

 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente fora devidamente 

intimada, deixando o prazo para dar prosseguimento ao feito transcorrer 

sem nenhuma manifestação.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por ADILSO ANTONIO DOS SANTOS em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL - INSS.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 23 de março de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125081 Nr: 3757-05.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DO AMARAL CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar proposta 

por BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de PAULO SERGIO DO 

AMARAL.

 Às fls. 56 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tendo o autor desistido da ação, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais finais remanescentes se houver. Isento-a, contudo, ao 

pagamento de honorários advocatícios, uma vez que sequer houve 

citação do requerido.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 03 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48332 Nr: 156-98.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS- UNITINS, 

EDUCON "EADCON" SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, 

CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO CAEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BUCAR 

VASCONCELOS - OAB:2438/TO, BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT, simone 

zonari - OAB:

 Vistos etc.

 Acolho o parecer do Ministério Público apresentado às fls. 686/687, e 

determino sejam as requeridas intimadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, prestem informações acerca do efetivo cumprimento das 

obrigações estabelecidas na ata de reunião aportada às fls. 628/647.

Após a manifestação ou o decurso do prazo, DÊ-SE vista ao Ministério 

Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 03 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 24507 Nr: 1121-52.2006.811.0008

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o autor acerca do retorno dos autos a esta comarca, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 39384 Nr: 3072-13.2008.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877A/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE 

- OAB:MT 15.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, sendo a declinação de endereço atribuição exclusiva da parte e 

não tendo demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, 

INDEFIRO o pleito de expedição de pedido de informações.INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento e até eventual extinção do processo, 

considerando-se para esta que será entendido, por este órgão julgador, 

que a ausência de impulsionamento processual equivaler-se-á a pedido 

implícito de extinção.Intime-se e cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 06 de 

abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98888 Nr: 1016-60.2015.811.0008

 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: MÁRCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Obrigação de Fazer proposta por MARCIA DOS 

SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, para 

condenar o requerido ao pagamento dos valores referente à progressão 

funcional da requerente para o nível “C”, no período compreendido entre o 

pedido administrativo (11/2013) e a efetiva concessão da progressão, a 

ser apurado na fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

fundamento nos artigos 487 e 490 do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que, ante a simplicidade da causa, o grau de zelo do 

profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, os 

quais, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, 

do CPC), considerando de outro lado, a simplicidade da matéria debatida e 

o julgamento antecipado do mérito, sem necessidade do comparecimento 

dos advogados em audiência.No que tange quanto ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO do município do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Cumpram-se 

as disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 06 de abril de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96306 Nr: 5431-23.2014.811.0008

 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: ANDRÉ VIGNA PEREIRA

 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: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fl. 87, tendo em vista que já houve sentença de 

mérito nos autos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7725 Nr: 744-57.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL - CIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL - SEGUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 Vistos etc.

 Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para que realize os 

cálculos do crédito exequendo, observando, para tanto, os parâmetros 

fixados no acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 201/205).

 Após, intimem-se as partes, para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre os cálculos.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 09 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135303 Nr: 1748-36.2018.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMALIA REDIGOLO TRABACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de 05(cinco) dias, no valor de R$ 487,20 

(quatrocentos oitenta e sete reais e vinte centavos)para cumprimento do 

mandado o depósito, deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98711 Nr: 912-68.2015.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Publique-se.Intimem-se o Município de Barra do Bugres para as 

p rov idênc ias  que  en tende r  cab íve i s  e  o  M in i s té r i o 

Público.Cumpra-se.Após, o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Barra do Bugres - (MT) 09 de abril de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117127 Nr: 6057-71.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MUNIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA DE OLIVEIRA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, DIMAS FRANCO NETO - OAB:13.594-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos etc.

1. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

2. Nos termos dos artigos 178, II, do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo legal.

 3 Após a manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT) 28 de novembro de 2016.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135481 Nr: 1831-52.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE JESUS LIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135484 Nr: 1834-07.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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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4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135489 Nr: 1839-29.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Conceição da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135488 Nr: 1838-44.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIO PIRES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135491 Nr: 1841-96.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;
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III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135495 Nr: 1845-36.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA JOSÉ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135486 Nr: 1836-74.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO EDSON PENEDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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, 
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II e III, da LEF).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135494 Nr: 1844-51.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DUARTE DOS SANTOS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135497 Nr: 1847-06.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZINEIDE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135482 Nr: 1832-37.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE DENISE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 1. Recebo a inicial e determino, na seguinte ordem:

I – Citação do devedor(a), pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se os executados não tiverem domicílio ou dele se ocultarem;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14, da Lei n.º 

6.830/80 (LEF);

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Intimem-se o cônjuge do executado, caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis.

3. Os executados serão citados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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pagarem a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

certidão de dívida ativa, ou garantirem a execução, observado o seguinte 

(art. 8º, da Lei n.º 6.830/80):

I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

dos executados; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal;

III – 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;

IV – 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 do 

exequente, o nome dos devedores 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.

4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata 

o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem 

dos executados, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis 

(art. 10, da Lei n.º 6.830/80).

5. 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).

6. 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.

7. Defiro os benefícios do art. 212, do NCPC.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135616 Nr: 1909-46.2018.811.0008

 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: CARLOS ALBERTO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHALES SALDANHA HANDEL 

FILHO - OAB:12.209/MT, CHALES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, bem como 

o pedido de parcelamento das custas e taxas judiciais, formulado pela 

parte interessada, pelo que determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, certifique-se e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87141 Nr: 2924-26.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MESSIAS DE SANTANA FILHO, ROSARIA 

MARIA DE SANTANA SILVA, ROSANA MARIA DE SANTANA, ROSILDA 

MARIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MESSIAS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 03 de Maio de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELEI PIMENTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 10 de abril de 2018. Senhor(a) VANDELEI 

AMENTEL DA SILVA, residente e domiciliado na Rua Jaracatia, S/N, Bairro 

Alvorecer, Barra do Bugres - MT A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/05/2018 

Hora: 14:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000837-41.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANDELEI PIMENTEL DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 10 de abril de 2018. Senhor(a) LEANDRO 

BATISTA DA ROSA, residente e domiciliado na Rua Avenida Marechal 

Candido Rondon s/n, bairro Centro, Barra do Bugres (MT). A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 28/05/2018 Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000839-11.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO BATISTA DA 

ROSA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

- MT0016625A Parte Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. – 

CLARO TV ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DO AMARAL CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 10 de abril de 2018. Senhor(a) NEUZA 

APARECIDA DO AMARAL CAMPOS, residente e domiciliado na Rua das 

Girassol S/N, Alvorecer, Barra do Bugres (MT) A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 28/05/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000841-78.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEUZA APARECIDA DO AMARAL 

CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-93.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO CASSIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO CITADO E INTIMADO: Representante Legal de 

VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A Dados do processo: Processo: 

1000840-93.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: AMARO CASSIMIRO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO 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: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/05/2018 Hora: 15:40 (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 

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. - MT, 10 de abril de 2018 Atenciosamente, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500295-51.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ SANTOS DE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500295-51.2015.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAREZ SANTOS DE MACIEL Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

movido por JOAREZ SANTOS DE MACIEL em face de OI S/A. Como é de 

amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas 

do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 

Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 
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Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 10 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito 10 de abril de 2018. SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500295-51.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ SANTOS DE MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500295-51.2015.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAREZ SANTOS DE MACIEL Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

movido por JOAREZ SANTOS DE MACIEL em face de OI S/A. Como é de 

amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas 

do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 

Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 10 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito 10 de abril de 2018. SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-54.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRISCILE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000237-54.2016.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALINE PRISCILE DA SILVA LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

movido por ALINE PRISCILE DA SILVA LIMA em face de OI S/A. Como é de 

amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas 

do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 

Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 
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CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 10 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-24.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

R. P . SCOLARI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Francisco Dias de Alencar Neto OAB - MT0014859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000045-24.2016.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: R. P . SCOLARI - EPP Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença movido por R. P. 

SCOLARI-EPP em face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano 

de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi 

tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 

de junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte 

Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. 

Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela na data do pedido, 

ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos 

credores no processo de recuperação judicial, através da habilitação de 

seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", 

portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação de seu 

crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei 

n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste processo 

de execução para recebimento do crédito expresso na sentença proferida 

nos presentes. Ademais, em se tratando do rito adotado pelos Juizados 

Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as 

disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 

9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a 

efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial 

não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no que se refere à 

suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. 

Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação foi atualizada no XXI 

Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 2011: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Registre-se que estando a 

empresa devedora em recuperação judicial, não há como prosseguir a 

execução individual, devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, 

sob pena de preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo 

do enunciado, deve o cumprimento da sentença ser extinto pela 

impossibilidade do prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. 

Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO 

INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 04 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito 10 de abril de 2018. SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500478-22.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE TADNA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500478-22.2015.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: THATIANE TADNA DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: OI 

S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença movido por 

THATIANE TADNA DOS SANTOS em face de OI S/A. Como é de amplo 

conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. 

A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do 

Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, 

Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal 

Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela 

na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos 

respectivos credores no processo de recuperação judicial, através da 

habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub 

judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação 

de seu crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 

10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste 

processo de execução para recebimento do crédito expresso na 

sentença proferida nos presentes. Ademais, em se tratando do rito 

adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é 

incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 

4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade 

processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no 

Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no 

que se refere à suspensão da execução em face de devedor em 

recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação 

foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 

2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 
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extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em recuperação 

judicial, não há como prosseguir a execução individual, devendo o credor 

habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de preterimento do concurso 

de credores. Diante do conteúdo do enunciado, deve o cumprimento da 

sentença ser extinto pela impossibilidade do prosseguimento nos Juizados 

e fora do juízo universal. Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO 

EMENTA - RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO 

FEITO - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, 

DO FONAJE. Tratando-se de crédito proveniente de responsabilidade civil 

por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, 

é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de 

recuperação da empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado 

nº 51 do FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento 

de sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 10 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-39.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000044-39.2016.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEDIR DA SILVA TAQUES Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença movido por LEDIR 

DA SILVA TAQUES em face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, 

Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi 

tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 

de junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte 

Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. 

Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela na data do pedido, 

ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos 

credores no processo de recuperação judicial, através da habilitação de 

seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", 

portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação de seu 

crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei 

n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste processo 

de execução para recebimento do crédito expresso na sentença proferida 

nos presentes. Ademais, em se tratando do rito adotado pelos Juizados 

Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as 

disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 

9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a 

efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial 

não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no que se refere à 

suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. 

Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação foi atualizada no XXI 

Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 2011: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Registre-se que estando a 

empresa devedora em recuperação judicial, não há como prosseguir a 

execução individual, devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, 

sob pena de preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo 

do enunciado, deve o cumprimento da sentença ser extinto pela 

impossibilidade do prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. 

Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO 

INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 10 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-58.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000088-58.2016.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: EDINA LOPES DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: OI S.A 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença movido por EDINA 

LOPES DA SILVA em face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, 

Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi 

tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 

de junho, e vale para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte 

Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. 

Dessa forma, todos os créditos existentes contra ela na data do pedido, 

ainda que não vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos 

credores no processo de recuperação judicial, através da habilitação de 

seu crédito (artigo 49 da Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", 

portanto, cumpre ao credor, se ainda não procedeu à habilitação de seu 

crédito do Juízo da recuperação judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei 

n. 11.101/2005. Exsurge, pois, dos autos a inadequação deste processo 

de execução para recebimento do crédito expresso na sentença proferida 

nos presentes. Ademais, em se tratando do rito adotado pelos Juizados 

Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as 
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disposições trazidas no artigo 2º e artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 

9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a 

efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial 

não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, no que se refere à 

suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. 

Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, cuja redação foi atualizada no XXI 

Encontro realizado em Vitória/ES, em novembro de 2011: “Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Registre-se que estando a 

empresa devedora em recuperação judicial, não há como prosseguir a 

execução individual, devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, 

sob pena de preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo 

do enunciado, deve o cumprimento da sentença ser extinto pela 

impossibilidade do prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. 

Neste sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO 

INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 10 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500262-32.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA MONTEIRO SERTAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500262-32.2013.8.11.0008; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[PAGAMENTO INDEVIDO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GEIZA MONTEIRO 

SERTAO Parte Ré: EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença movido por GEIZA MONTEIRO SERTÃO em face 

de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial 

do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando 

Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as 

todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 

e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres/MT, 04 de abril de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76994 Nr: 3365-07.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIAGRO COMÉRCIO E REPRES. DE PROD. AGRIC. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA., NAJU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 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 seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, dando 
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prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24372 Nr: 1025-71.2007.811.0050

 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: VANDERLEI RECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370, 

WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2558-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73417 Nr: 1187-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505/SP, JOSÉ 

MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de 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.: 85490 Nr: 4052-47.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE MANSÃO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35263 Nr: 2052-84.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO JOSÉ PERIN, VALDIR CASALI, 

CLECI BRUM CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 1439-54.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA TIARAJU LTDA EPP, VERA NEILA 

LEITE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65391 Nr: 3420-26.2013.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT, ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, CIRLEI CORADI KLEIN, 

FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, JOSÉ ALVES CAPISTRANO, LORINETE 

DOS REIS CAPISTRANO, LUCILA SALA HERKLOTZ, SAUL FRANCISCO DE 

SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO 

REBEIRO SANTOS - OAB:16.885/MT, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591-B, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:MT- 18.293-B, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 96693 Nr: 496-66.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A, 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIRIO MERISIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 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.: 98526 Nr: 1355-82.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, 

DEJAINE RAQUEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056

 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.: 98311 Nr: 1256-15.2018.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A., 

COMERCIO E INDÚSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A, 3ª VARA CÍVEL 

DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRÉ, Luiza Pazinato 

André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048

 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 Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62704 Nr: 681-80.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29874 Nr: 3279-80.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - 

OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68988 Nr: 2565-13.2014.811.0050

 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: JUVELINO MARTINS DO NASCIMENTO, REBECCA LÚCIA 

DE GODOI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63420 Nr: 1431-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERTON VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:3500-B/MT, MIGUEL VIANA REGINATO - OAB:11662/MT, MOEMA 

VIANA REGINATO - OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - 

OAB:6.593/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT
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 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84081 Nr: 3211-52.2016.811.0050

 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: LDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, dando 

prosseguimento ao feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-56.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON CARLOS DA SILVA ARAVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000168-56.2017.8.11.0050 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 certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO PEREIRA LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000085-06.2018.8.11.0050 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 certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KURTEN TARTARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO)

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000106-79.2018.8.11.0050 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 certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 10 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA STEFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Sexta-feira, 06 de Abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZILAINE ISHIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 
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embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Sexta-feira, 06 de Abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000187-62.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ARAUJO DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000187-62.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 9.370,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ROSANGELA ARAUJO DOURADO 

Parte Ré: EXECUTADO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos, Defiro o pedido id 12562431 e, via de consequência, intime-se a 

parte executada para que apresente rol de bens passíveis de penhora no 

prazo de quinze dias. Com o decurso do prazo, intime-se a parte 

exequente para prosseguimento do feito, em cinco dias. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 6 de abril de 2018. Claudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102569 Nr: 279-88.2016.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:PR 

8.123, Sérvio Tulio Barcelos - OAB:14258-A

 Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos aduzidos pelo Embargante.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a sua exigibilidade ficará 

suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá 

comprovar a alteração da condição da Requerente, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, junte-se cópia da presente sentença nos 

autos da execução apensa. Após, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122081 Nr: 2084-42.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento, tendo em vista que a diligência deve ser efetuada em zona 

rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82016 Nr: 1854-05.2014.811.0051

 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: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130007 Nr: 5740-07.2017.811.0051

 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: Mario Daniel Cruzeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5740-07.2017.811.0051 - 130007

Revisional

Decisão.

Vistos etc.

EMBORA o Requerente tenha emendado sua inicial, não se pode proceder 

à análise da pertinência do recebimento da ação, muito menos à decisão 

do pedido antecipatório, como no despacho anterior se julgou possível.

É que, ao analisar os documentos apresentados na inicial, verificou-se 

alguma possível incompatibilidade entre eles e o pedido de gratuidade da 

Justiça. No Quadro Resumo juntado pelo Requerente, nota-se que a 

aquisição do lote se deu mediante o pagamento de entrada 

correspondente a vinte mil reais, acrescida, ao que parece, da comissão 

do corretor, esta no valor de R$ 5.500,00.

Assim, na celebração do contrato, o Requerente parece ter desembolsado 

quantia considerável, a desdizer a alegação de que não teria condições 

financeiras para o pagamento das custas processuais.

Nesse contexto, não se admite a presunção de veracidade que 

normalmente vem com a simples declaração de hipossuficiência 

financeira. Dada a incompatibilidade entre a obrigação quitada e o pedido 

de gratuidade, o deferimento do benefício passa a ficar vinculado à 

comprovação inequívoca da falta de condições financeiras para o 

pagamento das custas.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 
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o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138486 Nr: 10045-34.2017.811.0051

 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: Paulo Romualdo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à falta de risco de lesão de difícil reparação, INDEFIRO o 

pedido antecipatório feito pelo Requerente, cabendo-lhe o pagamento da 

prestação tal como ajustada no contrato. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE 

o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 

3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 9 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132622 Nr: 7228-94.2017.811.0051

 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: Dorival Pereira de Araujo, Ananilia da Rocha Araujo

 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, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111694 Nr: 3206-27.2016.811.0051

 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: Nelson Rodrigues dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA efetuar o pagamento das custas judiciais, abaixo 

descritas:

Taxa Judiciária R$ 126,31

Custas Judiciais R$ 376,85

Total das Custas R$ 503,16

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103444 Nr: 545-75.2016.811.0051

 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: Gerônimo Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré - OAB:13.333, Daniela Ivo dos Santos - OAB:20489/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, efetuar o pagamento das custas judiciais, abaixo 

descritas:

Taxa Judiciária R$ 463,32

Custas Judiciais R$ 463,32

Total das Custas R$ 926,64

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127996 Nr: 4749-31.2017.811.0051

 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: Julio Cezar Flores de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73948 Nr: 2935-57.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marionildes Martins de Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP

 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 PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128101 Nr: 4794-35.2017.811.0051

 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: Esequias Ampostulos de Evangelio

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

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128614 Nr: 5027-32.2017.811.0051

 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: Giuseppe Pizzulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claurena Transportes Ltda ME, Cláudio 

Trevizan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que as partes requeridas 
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não foram encontradas nos endereços insculpidos na inicial, IMPULSIONO 

OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA manifestar-se, indicando novos 

endereços devendo requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126481 Nr: 4076-38.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE ROCHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Autos n° 4076-38.2017.811.0051 - 126481

Declaratória

Sentença.

Vistos etc.

Luciane Rocha Costa, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação 

declaratória em face de Embratel TvSat Telecomunicações S.A., 

igualmente qualificada.

As Partes compareceram aos autos e 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.

No ponto, consigna-se que sequer a apresentação de contestação após a 

celebração do ajuste obsta a homologação da transação, já que 

alcançada pela preclusão lógica.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas finais. Honorários 

conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 9 de abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77658 Nr: 2581-95.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Cavallo, Nair Silvana Marques Cavallo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 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 PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73455 Nr: 2442-80.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ALVES RODRIGUES, Cpf: 

03022787103, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/08/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de MARIA ALVES RODRIGUES, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

PAGAMENTO D ETRIBUTO., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 23582/2007, 23597/2007, 10828/2008, 12846/2008 (MAIS 25 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.806,02

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89753 Nr: 713-14.2015.811.0051

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da apreensão dos 

objetos abaixo relacionados que serão restituidos, caso documentalmente 

comprovada a sua propriedade, nos termos da r. decisão proferida pelo 

juízo. OBJETOS APREENDIDOS: 01 (uma) chave de fenda cabo amarelo e 

preto; 01 (uma) chave cabo preto; 01 (uma) lanterna cor preta; 01 (um) 

celular marca Motorola; 01 (uma) máquina digital marca Olympus e 01 (um) 

MP4 marca Tecnos Danohow.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de representação pela prática de 

ato infracional que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL move em face de 

ADEMIR RODRIGUES CRUZ JUNIOR, já devidamente qualificado. 

Compulsando os autos, é possível inferir que na oportunidade em que foi 

prolatada a sentença, não foi deliberado acerca da destinação dos 

seguintes objetos apreendidos: 01 (uma) chave de fenda cabo amarelo e 

preto; 01 (uma) chave cabo preto; 01 (uma) lanterna cor preta; 01 (um) 

celular marca Motorola; 01 (uma) máquina digital marca Olympus e 01 (um) 

MP4 marca Tecnos Danohow. Desta forma, AUTORIZO a restituição dos 

objetos acima listados, caso documentalmente comprovada a sua 

propriedade, para tanto, DETERMINO a expedição de edital para ciência de 

terceiros interessados, para publicidade da apreensão dos mencionados 

bens. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias sem a manifestação de 

qualquer interessado, AUTORIZO a imediata destruição deste. Dê-se 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde - MT, 03 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 09 de abril de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132930 Nr: 7377-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergiomar Vicente Benedito
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte Requerida foi citada/intimada do inteito teor da 

decisão de ref. 04, via correio, conforme AR anexado à ref. 8, porém 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou até a presente data. I N T I M O 

a parte autora para impulsionar o feito requerendo o que entender de 

direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132272 Nr: 7040-04.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natália Padilha Vonsik de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIMA THAYS DIAS DE 

MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte Requerida foi citada/intimada via correio do inteiro 

teor da decisão de ref. 5, porém deixou decorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data. I N T I M O a parte autora para impulsionar 

o feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 16213 Nr: 2145-83.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Lonardoni, Gelson Lonardoni, Silvério 

José Lonardoni, Antonio Lonardoni - Espólio, Lourdes Tozzi Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6222/GO, Thiago Cordeiro Jácomo - OAB:OAB- GO 

32826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que tendo em vista o lapso temporal desde a última 

atualização do débito, bem como a determinação de penhora, INTIMO a 

parte autora para que apresente planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 530 Nr: 2034-70.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayrton Dias da Motta, Ionne da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alécio Antonio Tamiozzo - 

OAB:7067/MS, Ildefonso Lucas Gessi - OAB:2169A/MS, Sandro 

Alécio Tamiozzo - OAB:6717/MS, Sílvia Maria da Motta Gessi 

Andrighetti - OAB:6915/MS

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, retirar a carta precatória expedida, a fim de providenciar o 

seu preparo e distribuição na Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, 

promova o recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 

389 da CNGC/TJMT.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14033 Nr: 3414-94.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nisesio Ricardo Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido orienta-se esta colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça deste Estado, consoante se infere do seguinte julgado:AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BENS IMÓVEIS PENHORADOS – 

REGISTRO EM COMARCA DIVERSA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE 

DEVEM SER CUMPRIDOS PELO JUÍZO DA COMARCA ONDE ESTÃO 

LOCALIZADOS OS BENS – MUDANÇA DE REGISTRO PARA OUTRO 

CARTÓRIO – SITUAÇÃO QUE NÃO MODIFICA A COMPETÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. Acaso o imóvel esteja situado em comarca 

diversa do juízo onde tramita a ação de execução, os atos expropriatórios 

devem se dar por meio de carta, nos termos do art. 658 do CPC, sendo o 

Juízo competente para penhora, avaliação e alienação dos bens. A 

mudança do registro do registro dos bens para outro cartório, não afeta a 

competência, haja vista que a localização continua sendo a mesma e, 

portanto, é o Juízo que tem maiores elementos para levar a efeito os atos 

expropriatórios. (TJMT AI 55154/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 

06/08/2015).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 10 de 

outubro de 2017. MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34903 Nr: 1443-64.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Binati Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Diante do exposto, REJEITO a impugnação formulada pelo INSS e 

HOMOLOGO o cálculo de fls. 198, no valor total de R$ 30.354,13 (trinta mil, 

trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.EXPEÇA–SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, instruindo-o 

com os documentos necessários.CUMPRA-SE, expedindo o que for 

necessário.Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127457 Nr: 4488-66.2017.811.0051

 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: Herotildes Lesniewski Rustinek

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7099, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10236, Leonardo 

Ferreira da Silva - OAB:18.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO os procuradores da parte autora para comparecerem à audiência 

de instrução e julgamento redesignada para o dia 03.05.2018 às 14h00min, 

na Sala de Audiências deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98528 Nr: 3593-76.2015.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências na zona urbana (CENTRO), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 
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citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 5484 Nr: 1425-58.2002.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Schneider, Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo, PEDRO PAULO GUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Guerrise - 

OAB:10.124/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Diante o exposto, DEFIRO o requerimento retro e, por conseguinte, 

DETERMINO a INSERÇÃO no nome da parte devedora nos cadastros de 

restrição ao crédito e o BLOQUEIO dos cartões de crédito eventualmente 

mantidos pela parte executada. Para tanto, OFICIE-SE ao SPC, SERASA e 

às empresas operadoras de cartão de crédito MASTERCARD, VISA, ELO, 

AMEX e HIPERCARD, ordenando o cumprimento desta determinação.Sem 

prejuízo, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO 

da execução. Na eventualidade de a parte credora permanecer silente, 

desde logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório. Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de 

bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição intercorrente 

(art. 921, § 4º, do NCPC). Transcorrido tal prazo, INTIME-SE a parte 

credora para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 580 da CNGC. DEVERÁ constar da 

intimação a advertência sobre a necessidade da parte exequente indicar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão (art. 580, § 2º, da CNGC). Constatado o 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos 

conclusos para extinção (art. 581 da CNGC).Frisa-se, por pertinente, que 

encontrados a qualquer tempo, bens de propriedade da parte executada, 

o processo será desarquivado para prosseguimento da execução 

(art.921, §3º do NCPC).INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 08 de agosto de 2017.MARIA LÚCIA PRATIJuíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000138-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTAREM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PROCESSO: 1000138-52.2016.811.0051 

Procedo a intimação da parte autora na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

05/06/2018 Hora: 13:40hs, nos autos supra, com as advertências na 

forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-89.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE ARAUJO MALAQUIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Intimação da parte autora na pessoa de 

seu procurador para comparecer na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada no ID: 15313552, para o dia 05/06/2018 às 13:20hs. Cientifico-a 

de que o não comparecimento implica extinção e condencação nas custas 

na forma da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-62.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLINA MENDES SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-17.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA GONCALVES DE LIMA QUEIROZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBERTO CEZAR BATISTA (REQUERIDO)

 

Diante da resposta negativa quanto à penhora nas contas do executado, 

impulsiono o feito a fim de intimar a autora para que se manifeste e dê 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011084-95.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA BARBOSA SILVA NEVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

 

Tendo em vista o recebimento do recurso inominado interposto, impulsiono 

o feito a fim de intimar a recorrida para apresentar suas contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E RECICLAGEM DE 

PNEUS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASA NOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito a 

fim de intimar o autor para que forneça os meios para citação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E RECICLAGEM DE 

PNEUS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito a 

fim de intimar o autor para que forneça os meios para a citação.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000850-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, querendo, no prazo legal, se manifestar sobre a petição juntada no 

ID: 12643699. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010663-76.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010663-76.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Aportou aos autos a certidão de ID 8772647, 

certificando que o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) - ID 

1263917, depositado em juízo pela exequente, foi equivocadamente 

liberado em favor do Exequente, por meio do alvará de ID 1263908, 

juntamente com o valor de R$ 4.593,10 (quatro mil e quinhentos e noventa 

e três reais e dez centavos). Compulsando os autos, notadamente pelo 

exame do extrato da conta judicial anexo, que realmente o valor de R$ 

650,00 (seiscentos e cinquenta reais), depositado para complementação 

do débito, foi liberado juntamente com o alvará de ID 1263908, em favor do 

Exequente. Desta forma, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, promover a restituição da importância de R$650,00 (seiscentos 

e cinquenta reais), devidamente corrigido pelo INPC desde a data do seu 

depósito (13.11.2014) até o efetivo pagamento (restituição), devendo 

comprovar nos autos o pagamento. INTIME-SE a Executada para, no prazo 

de 10 (dez) dias, informar uma conta bancária para que seja procedido o 

depósito do valor a ser restituído. Após, tudo cumprido, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 20 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010663-76.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010663-76.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Aportou aos autos a certidão de ID 8772647, 

certificando que o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) - ID 

1263917, depositado em juízo pela exequente, foi equivocadamente 

liberado em favor do Exequente, por meio do alvará de ID 1263908, 

juntamente com o valor de R$ 4.593,10 (quatro mil e quinhentos e noventa 

e três reais e dez centavos). Compulsando os autos, notadamente pelo 

exame do extrato da conta judicial anexo, que realmente o valor de R$ 

650,00 (seiscentos e cinquenta reais), depositado para complementação 

do débito, foi liberado juntamente com o alvará de ID 1263908, em favor do 

Exequente. Desta forma, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, promover a restituição da importância de R$650,00 (seiscentos 

e cinquenta reais), devidamente corrigido pelo INPC desde a data do seu 

depósito (13.11.2014) até o efetivo pagamento (restituição), devendo 

comprovar nos autos o pagamento. INTIME-SE a Executada para, no prazo 

de 10 (dez) dias, informar uma conta bancária para que seja procedido o 

depósito do valor a ser restituído. Após, tudo cumprido, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 20 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131679 Nr: 6687-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bianchet, Otica Visão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Duranti - 

OAB:19533/O, Paulo Salem Pereira Gonçalves - OAB:18.240/MT

 Autos n° 6687-61.2017.811.0051 – Cód. 131679

Termo Circunstanciado

 Decisão.

 Vistos etc.

Nos termos do pronunciamento do Ministério Público retro, que acolho e 

adoto como razão de decidir, determino o arquivamento do presente termo 

circunstanciado.

 Anote-se, comunique-se e intimem-se, após, arquivem-se estes autos, 

com as formalidades de praxe.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Intime-se a Defesa do Autor do Fato.

Oficie-se a Autoridade Policial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de março de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22903 Nr: 708-34.2010.811.0029

 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: Walfredo Rudi Oster

 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: André Binotto de Oliveira - 

OAB:277.014, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos do Provimento 056/2007 - CGJ, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial, no prazo de 10 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-66.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA PRE MOLDADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos de legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da certidão constante no ID do documento: 12607268, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

10/04/2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR NEIVERTH (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

tendo em vista a não citação do promovido, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa 

de conciliação designada automaticamente para o dia 03/05/2018, às 

17h10min(MT), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Canarana-MT, 10 de abril de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-27.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RONSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PEIXOTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em consulta ao sítio do TJGO, constatei que a missiva nº 

5036649.97.2018.8.09.0137 – PDJ, expedida ao Juízo de Rio Verde-GO, 

para citação do promovido ainda não foi cumprida, ou seja, o Promovido 

não foi citado para a audiência de tentativa de conciliação designada para 

o dia 12/04/2018, às 15h50min(MT), embora o ofício nº 12/2018, 

comunicando tal data fora recebido naquele Juízo em 07/03/2018, 

conforme AR constante no ID do documento: 12570175, e tendo em linha 

de estima, o recebimento do ofício nº 105/2018, datado de 04/04/2018, 

daquele Juízo, solicitando a designação de nova data de audiência, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação redesignada 

automaticamente para o dia 07/06/2018, às 14h30min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 10 de abril de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 01/2018-JUIZADO ESPECIAL

O Excelentíssimo LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, MM. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos 

Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o previsto no Art. 18 da CNGC/MT, que autoriza o 

magistrado, ao assumir a unidade judiciária, efetuar correição ou fazer 

inventário dos feitos à sua ordem.

RESOLVE:

 Art. 1º - DETERMINAR a realização de Correição Ordinária dos processos 

do Juizado Especial Cível e Criminal, durante o período de 23/04/2018 a 

23/05/2018, podendo o prazo ser prorrogado por 30 (trinta) dias 

justificadamente, e, excepcionalmente, com dilação em prazo superior, 

conforme previsto no art. 18, §2º, da CNGC;

Art. 2º - DETERMINAR que durante o período correicional sejam mantidos 

os prazos processuais, bem como funcionamento normal dos serviços 

judiciários;

Art. 3º - DESIGNAR o servidor Márcio Lima Pereira, Assessor de Gabinete 

I do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, para secretariar os 

trabalhos correicionais;

Art. 4º - DETERMINAR à senhora Gestora Judiciária do Juizado Especial 

Cível e Criminal e demais servidores, que permaneçam em seus postos no 

período da correição, para que forneçam os esclarecimentos necessários 

à realização dos trabalhos correicionais;

Art. 5º - DETERMINAR que seja afixada a presente Portaria para 

conhecimento em local visível, no átrio do Fórum.

Art. 6º - DETERMINAR o encaminhamento de cópia desta ao Conselho da 

Magistratura, Corregedoria Geral de Justiça, OAB/MT Seccional 

Cuiabá/MT, à Promotoria de Justiça, à Defensoria Pública Núcleo desta 

cidade e serventias extrajudiciais desta Comarca;

Art. 7º - CIENTIFICAR o Distribuidor/Contador e a Gestora Geral para 

disposição do material exigido na CNGC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, 09 de abril de 2018.

 LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103893 Nr: 1404-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirys Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:19247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se o autor, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia do último holerite/contracheque, 

sob pena de indeferimento do benefício.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102077 Nr: 520-75.2018.811.0024

 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: RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se a recorrente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos documentos 

hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de 

imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do 

último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64567 Nr: 570-43.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosa da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Castro Menezes - 

OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em razão da concordância da parte impugnada, 

homologo o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 81/81verso, fixando o 

valor devido à parte autora em R$ 48.184,93. Transcorrido o prazo para 

recurso, certifique-se e expeça-se a RPV, conforme valor fixados. Chamo 

o feito à ordem, o que faço para INDEFERIR o pedido de cumprimento de 

sentença em relação aos honorários advocatícios veiculados em nome 

próprio pelo senhor José Rosa da Silva. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102568 Nr: 783-10.2018.811.0024

 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 Aparecida Rodrigues de Rezende

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 às, 11h30min, no prédio do forum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92573 Nr: 2232-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ROSA DA SILVA CALDAS, Evilázio de 

Cerqueira Caldas.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018, às 11h20min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84449 Nr: 3112-63.2016.811.0024

 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: Naulina Rosa da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018, às 13horas, no prédio do fórum local. Diante disso e, 

cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100714 Nr: 6124-51.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR NUNES DE ANDRADE

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018, às 13h20min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20353 Nr: 989-73.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Conceição de Paula

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I.Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS, o que faço para abater os valores recebidos a 

título de benefício assistencial, devendo ser expedido o RPV no valor de 

R$ 4.999,80 devido à parte exequente. II. Transcorrido o prazo para 

recurso, expeçam-se as pertinentes requisições conforme valores 

fixados, exclusivamente em relação ao benefício previdenciário.III.Chamo o 

feito à ordem para indeferir o pedido de cumprimento de sentença em 

relação aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela 

senhora Juliana Conceição de Paula.III. Expeça-se o necessário.IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20989 Nr: 1615-92.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Donizete Araújo Botelho

 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 do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), homologando o 

cálculo apresentado às fls. 134/136, fixando o valor devido para a parte 

exequente/impugnada em R$ 113.191,68. Transcorrido o prazo para 

recurso, expeçam-se as pertinentes requisições para pagamento, 

conforme os valores fixados.Chamo o feito à ordem para indeferir o 

pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios veiculados em nome próprio pela senhora Maria Donizete 

Araújo Botelho.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 16196 Nr: 778-08.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Bezerra da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

221/225, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30014 Nr: 240-22.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Almeida da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

156/158, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33983 Nr: 2827-17.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson 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, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

235/237, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21385 Nr: 2007-32.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norita Flaviana de Oliveira

 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, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

152/154, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33392 Nr: 2501-57.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Circe Soares de Oliveira Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, em razão da concordância da parte impugnada, 

homologo o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 159/160, fixando o valor 

devido à parte autora em R$ 82.423,10. II. Chamo o feito à ordem, o que 

faço para INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença em relação 

aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela senhora 

Circe Soares de Oliveira Santos. III. Transcorrido o prazo para recurso, 

certifique-se e expeça-se a RPV, conforme valor fixado. IV. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33602 Nr: 2647-98.2009.811.0024

 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: Luciene Elizabete Jesus do Carmo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Luciene Elizabeth Jesus do 

Carmo, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 

(cento e vinte dias), em razão do nascimento de seu filho Luany Jesus da 

Silva, desde a data do ajuizamento da ação (4.11.2009 – fl. 8verso).Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo 

benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, 

calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido execução no prazo de 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35781 Nr: 1354-59.2010.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thaime Daniela Bueno dos Santos, Elis Daiane Bueno 

dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial às autoras Thaime Daniela Bueno dos Santos e Daiane 

Bueno dos Santos, no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono 

anual (13º salário), desde a data do ajuizamento da ação (16.9.2010 – fl. 

8verso). Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos 

pelo benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, 

calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido execução no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38581 Nr: 1031-20.2011.811.0024

 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: Ana Maria de Assunção

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Ana Maria de Assunção, no 

valor de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte 

dias), em razão do nascimento de seu filho Fernando Henrique Assunção 

da Silva, desde a data do ajuizamento da ação (1.6.2011 – fl. 5verso).Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo 

benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, 

calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido execução no prazo de 15 dias, arquivem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17086 Nr: 1671-96.2006.811.0024

 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: Nicolina Maxima de Pinho

 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.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor da execução de 

fls. 145/147, sob o fundamento, em síntese, de excesso na execução, 

consubstanciado na aplicação de juros diversos ao previsto na Lei n° 

9.494/97.

Às fls. 154/155, a parte exequente concordou com o cálculo apresentado 

às fls. 152 pela parte executada/embargante e pleiteou pela expedição 

das pertinentes requisições de pagamento.

É o relato do necessário.

Decido.

Primeiramente, analisando os autos, verifica-se a existência de matéria de 

ordem pública, qual seja, ilegitimidade “ad causam” da parte requerente, 

que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

consoante dispõe o artigo 485, § 3º, do CPC.

Neste contexto, verifica-se que o subscritor do pedido de cumprimento de 

sentença não observou a regra insculpida no art. 18 do Código de 

Processo Civil o qual estabelece que “ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”.

Com efeito, se, na petição de cumprimento de sentença, consta como 

exequente, exclusivamente, a senhora Nicola Máxima de Pinho, é evidente 

a inadequação técnica do pedido de expedição de RPV em relação aos 

honorários sucumbenciais que, por óbvio, deverá ser executado pelo 

advogado, em nome próprio.

Assim sendo, não há como deferir a pretensão executória, em face da 

patente ilegitimidade da peticionante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, declaro a requerente, carecedor da ação em face da 

ilegitimidade ativa “ad causam”.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fundamento no artigo 771, parágrafo único c.c. 

artigo 485, inciso VI e §3º, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76108 Nr: 2864-34.2015.811.0024

 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: Alaor Luis da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018, às, 9horas, no prédio do forum local. Diante disso e, 

cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75571 Nr: 2649-58.2015.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engemétrica Construção e Comércio Ltda ME, 

Gildásio Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, devolvo os autos a escrivania diante do teor do o art. 3º 
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da Ordem de Serviço N 003/2012-NPMCSC, conforme transcrito abaixo:

Art. 3º. Não deverão ser remetidos às Centrais de Conciliação e Mediação 

e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania os feitos em que 

sejam partes:

a) a União, os Estados e os Municípios, suas autarquias, empresas 

públicas e sociedades de economia mista, ressalvados os casos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública;

b) concessionárias de serviço público (telefonia, transporte aéreo, energia 

elétrica, água e esgoto, etc);

c) instituições financeiras (bancos, seguradoras e operadoras de cartão 

de crédito).

Parágrafo único. Nos casos das letras “b” e “c” acima, poderá haver o 

recebimento das demandas pelas Centrais/Centros Judiciários caso 

expressamente autorizado pelo Juiz Coordenador da unidade e mediante a 

assinatura de termo de parceria com a respectiva entidade, nos moldes da 

Ordem de Serviço nº 002/2012/NPMCSC-PRES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 3464-21.2016.811.0024

 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: Karla Patrícia Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

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

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

 Certifico que, nesta data procedi a inclusão dos advogados da parte 

Requerida e impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando o advogado da parte Requerida, pela imprensa, da 

decisão do dia 22/9/2017, cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Desta 

feita, NOMEIO o Dr. João Leopoldo Baçan, para a realização de perícia no 

auto. Para realização da prova pericial, cumpram-se as seguintes 

determinações: I. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. Havendo 

arguição de impedimento ou suspeição do perito nomeado, tragam os 

autos conclusos... III. Apresentada a proposta de honorários, intime-se a 

seguradora para que sobre ela se manifeste (art. 465, §3º, CPC/2015). 

Havendo impugnação, conclusos. IV. Caso não haja manifestação ou 

decorra o prazo para esta finalidade, intime a seguradora para que efetue 

o depósito judicial do respectivo valor, em 05 (cinco) dias (art. 95, §1º, do 

CPC/2015). V. Depositados os honorários, notifique-se o perito para que 

indique data, local e horário para o início dos trabalhos da perícia, com pelo 

menos 30 (trinta) dias de antecedência para que haja tempo hábil de 

intimação das partes...VII. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data designada para o início dos 

trabalhos. VIII. Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto ao seu teor e 

apresentem suas razões finais escritas, oportunidade em que o assistente 

técnico de cada uma das partes poderá apresentar seu respectivo 

parecer (art. 477, §1º, CPC/2015). IX. Expeça-se o necessário. Epara no 

prazo de 5 dias manifestar quanto a proposta do perito, nos termos do art. 

465 §3.º do CPC...". E para, no prazo de 5 dias manifestar quanto a 

proposta do perito, nos termos do art. 465 §3.º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82015 Nr: 1918-28.2016.811.0024

 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: AGNALDO DO BONDESPACHO DA CRUZ

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 , às 10h20min, no prédio do forum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73168 Nr: 1591-20.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Almeida

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/05/2018, às, 9h20min no prédio do forum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34950 Nr: 767-37.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Daniel Jovenil Pedroso Alves

 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:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 às 14h40min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17153 Nr: 1740-31.2006.811.0024

 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: Deli Rosa Dantas

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 às 10horas, no prédio do fórum local. Diante disso e, 

cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71855 Nr: 1025-71.2015.811.0024

 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: Mara Cristina de Almeida Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 às, 11horas no prédio do fórum local. Diante disso e, 

cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 
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intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50853 Nr: 2078-92.2012.811.0024

 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: Edinéia Santana da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 às 14h20min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 1715-03.2015.811.0024

 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: Otacilio Pedroso Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso de Miranda - OAB:OAB/MT 12.333

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 às 13h40min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 5585-85.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 às 11h10min, no prédio do fórum local. Diante disso 

e, cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66301 Nr: 2027-13.2014.811.0024

 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: Aloizio Gonçalves de Oliveira

 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: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão - Procurador Federal MT - OAB:SIAPE 1873226

 Certifico que, o médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, agendou a perícia 

para o dia 25/5/2018 às 9h40min, no prédio do fórum local. Diante disso e, 

cumprindo as determinações legais, IMPULSIONO o presente feito 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa para 

comparecimento da Requerente, na data e hora acima agendada para 

realização da perícia médica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes, da decisão ID 12413759 e da 

Audiência de Conciliação redesignada para 03/05/2018, às 14:15 horas , 

devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 10 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada 03/05/2018, às 14:30 horas , devendo comparecer 

acompanhados de seu constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de 

abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY SEBASTIANA RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENDES (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação - Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - designada 

para 17/04/2018, Hora: 14:30 , devendo comparecer acompanhados de 

seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 10 de abril de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-16.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AELSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar no prazo 
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de 5 (cinco) dias acerca da certidão do Oficial de Justiça ID 12513333, 

onde informa que não conseguiu citar e intimar o promovido no endereço 

informado nos autos, e requer sejam fornecidas maiores informações e 

ponto de referência para cumprimento da diligência. Chapada, 10/04/2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PINHEIRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da DECISÃO ID 12411033 e da 

Audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018, às 13:45 horas 

, devendo comparecer acompanhados de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000452-45.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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 12047949. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de 

abril de 2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DO NASCIMENTO EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000099-68.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JOANA DO 

NASCIMENTO EICKHOFF REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intime-se o promovente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, 

emendar a inicial corrigindo o pedido de item “a”, uma vez que a Lei nº 

9.099/95, em seu art. 38, p. u., não permite pedido ilíquido, para o 

cumprimento do requisito do art. 319, IV, do CPC, sob pena de 

indeferimento da exordial. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000107-45.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ELISAMA 

CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO REQUERIDO: EMBRASYSTEM - 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos 

etc. Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço atualizado, para o cumprimento do requisito do 

art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

9 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000111-82.2018.8.11.0024 REQUERENTE: SUELY MARIA 

DE SOUSA MORAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço atualizado, para o cumprimento do requisito do 

art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

9 de abril de 2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000108-30.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ROSANGELA 

MARIA PEDROSO REQUERIDO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. Intime-se o 

promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o comprovante de 

endereço atualizado, para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do 

CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 9 de abril de 

2018

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-24.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS CORREA DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010387-24.2016.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITO 

DOMINGOS CORREA DE MORAES FILHO REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. 

Intime-se o autor para, em 5 (cinco) dias, se manifestar do pedido de id 

11900036. Após, retorne os autos conclusos. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 03/05/2018 Hora: 14:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada parao dia 03/05/2018, Hora: 15:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BENEDITA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000027-81.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ELIANE BENEDITA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Trata-se de 

Reclamação com pedido de tutela de urgência, proposta por Eliane 

Benedita Rodrigues, em face de Casas Bahia, com o fito de retirar o seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito, ao argumento que não é 

responsável pelo débito levado a efeito naqueles anais, porquanto não 

firmou com a parte promovida qualquer contrato de prestação de serviço, 

além de discutir matéria sobre o dano moral causado pela restrição 

indevida. No caso em tela, vislumbro que se trata de concessão de tutela 

de urgência. Assim, para que seja deferida, em qualquer ação, são 

necessários ao mesmo tempo dois requisitos básicos: probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Segundo o Mestre Humberto Theodoro Junior em sua obra Processo 

Cautelar – 16ª Ed.pág. 77. Diz que: Para a obtenção da tutela cautelar, a 

parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela 

definitiva, venham faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria 

tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, 

desvio, deterioração, ou qualquer mutação das pessoas, bens ou provas 

necessárias para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do 

processo principal. Com relação ao caso em tela, vislumbro que pode 

haver o perigo de dano, e causar prejuízos à parte promovente, não só 

sócio-econômico, como também moral, mas é necessário que também 

analisemos a probabilidade do direito, o que o Mestre Humberto Theodoro 

Junior na sua mesma obra na pág. 74, nos ensina: Para a tutela cautelar, 

portanto basta a provável existência de um direito a ser tutelado no 

processo principal. E nisto consistiria o fumus boni iuris, isto é, no juízo de 

probabilidade e verossimilhança do direito cautelar a ser acertado e o 

provável perigo em face do dano ao possível direito pedido no processo 

principal. Compulsando os autos, evidencio que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, ante ao argumento da parte autora 

em jamais ter realizado qualquer contrato de prestação de serviço com a 

parte reclamada, inexistindo, portanto, base legal para a manutenção da 

restrição de seus dados junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Não se há questionar o prejuízo diante próprio significado 

proclamado e apontado pelo órgão criado pelos bancos - o SERASA/SPC 

e outros órgãos de proteção ao crédito: pois nesses órgãos, constam das 

listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das 

obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito 

e confiança. Ademais, a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor nos ensina que: Na cobrança de débitos o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTA TELEFÔNICA. 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. Estando em discussão a existência da 

dívida e inexistindo prejuízo à demandada, é cabível o deferimento de 

liminar que cancela e/ou obsta a inscrição do nome do devedor junto aos 

órgãos de restrição ao crédito. Agravo provido. Decisão liminar. (Agravo 

de Instrumento Nº 70017635798, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2006). I. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela parte promovente, e DETERMINO que a parte promovida 

providencie, em 5 (cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos bancos 

de dados de SERASA/SPC, em ralação aos débitos discutidos nos 

presentes autos. II. Defiro, desde já, a inversão do ônus da prova em 

favor da parte promovente, ante a sua hipossuficiência técnica, o que 

faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor 

(Enunciado nº 53 do FONAJE). III. Após o cumprimento, retorne os autos 

para sentença. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-55.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA MARTINS CANAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000031-55.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DETONI 
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REQUERIDO: MARISTELA MARTINS CANAS Vistos etc. Considerando que 

o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim como lastreado nos princípios da celeridade e da economia 

processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser realizada via 

RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o Sistema RENAJUD 

uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de 

constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 5 de abril de 2018

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-78.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010224-78.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. EXECUTADO: VERA LUCIA SOARES DA SILVA Vistos 

etc. Considerando que o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema 

RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações 

sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento 

do referido Provimento, assim como lastreado nos princípios da celeridade 

e da economia processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser 

realizada via RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o 

Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a 

retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica 

Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 26 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-03.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA VILLAGE II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY APARECIDA HERANE DANHONI (REQUERIDO)

ANTENOR DANHONI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010477-03.2014.8.11.0024 REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CHAPADA VILLAGE II REQUERIDO: ANTENOR DANHONI JUNIOR, JURACY 

APARECIDA HERANE DANHONI Vistos etc. Considerando que o 

Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, ferramenta que 

possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos em nome da 

parte executada, com vistas ao cumprimento do referido Provimento, 

assim como lastreado nos princípios da celeridade e da economia 

processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser realizada via 

RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o Sistema RENAJUD 

uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de 

constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Ademais, trago aos autos o extrato do bloqueio via BACENJUD realizado 

anteriormente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 5 de abril 

de 2018

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-32.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A S R CARDOSO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PINA PAIM (REQUERIDO)

LEONARDO CORREA STUMPP (REQUERIDO)

L E PROMOCOES DE VENDAS, DISTRIBUICAO E PROJETOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010035-32.2017.8.11.0024 REQUERENTE: A S R CARDOSO EIRELI - 

ME REQUERIDO: LEONARDO CORREA STUMPP, MARCELO PINA PAIM, L E 

PROMOCOES DE VENDAS, DISTRIBUICAO E PROJETOS LTDA - EPP Vistos 

etc. Considerando que o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema 

RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações 

sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento 

do referido Provimento, assim como lastreado nos princípios da celeridade 

e da economia processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser 

realizada via RENAJUD. “Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o 

Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a 

retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica 

Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º).” Determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome das partes executadas, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 9 de abril de 2018

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010463-19.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELEUZA DAMIAO (EXECUTADO)

DROGARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010463-19.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: ANDRE GONCALVES 

MELADO EXECUTADO: DROGARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - ME, 

ELEUZA DAMIAO Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por ANDRE GONCALVES MELADO no montante de R$ 16.485,31, no 

CNPJ/CPF de DROGARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA - ME, sob o nº 

00.867.903/0001-74. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Determino a constrição judicial de veículos existentes em nome das 

partes executadas, junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente 

para garantia do débito. Caso haja veículo em nome do executado, e seja 

frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o 

endereço dos referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, 

do art. 525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, 

manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob 

pena de extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via 

BACENJUD e RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema 

informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a tramitar em 

segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) 

Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom (CNGC, 

art. 347). Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da 

medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de informação e intime-se 

a parte autora para manifestação, no prazo legal. Caso nenhum bem seja 

encontrado por este juízo, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) 

dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção na 

forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA MARTINS ALBERNAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA 

PROCESSO Nº 1000100-53.2018.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI 

- COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: MARIA DA GLORIA MARTINS ALBERNAZ Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de reclamação cível proposta por COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES em face 

de MARIA DA GLORIA MARTINS ALBERNAZ . Analisando os autos, 

observo que no id 12355438, foi realizada audiência de conciliação 

exitosa, informando que as partes transigiram. Portanto, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, 

bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo 

o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000037-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GARAMBONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANI NISHIMURA PAULINO DE ARRUDA - ME (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 12542017, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

COLÍDER, 10 de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 12501682, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

COLÍDER, 10 de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002355-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 
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3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 12513584, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

COLÍDER, 10 de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002286-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. DA ROCHA TRANSPORTES - ME (RÉU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 12513221, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

COLÍDER, 10 de abril de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000557-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

ISRAEL CEZAR SIMAS OAB - SC22458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT (REQUERIDO)

MARCELO MARCOS SVERSUT (REQUERIDO)

EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT (REQUERIDO)

CLOVIS SVERSUT (REQUERIDO)

CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIVALDO MARQUES LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOACIR VENSON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1000557-33.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)

(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao 

recolhimento do valor relativo a mais 02 (duas) diligências relativas ao 

perímetro urbano e 01 (uma) diligência relativa ao perímetro rural, do 

senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, para cumprimento do ato deprecado COLÍDER, 10 de março de 

2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001803-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSOM MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. COLÍDER, 10 de abril de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000167-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR DUARTE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 10 de março de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002288-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002288-98.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: OSVALDO 

ALVES DE FREITAS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Ante a certidão retro, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 24 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000433-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MENDES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON REZENDE NOGUEIRA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000433-50.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

42.609,16; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: PATRICIA MENDES GOMES Parte Ré: EXECUTADO: 

GEFERSON REZENDE NOGUEIRA Vistos, etc. Em que pese o instrumento 

de transação referendado pela Defensoria Pública ser um Titulo Executivo 

Extrajudicial, compulsando os autos, verifica-se que a exordial fora 

fundamentada no art. 528 do CPC que versa sobre cumprimento de 

sentença, sendo assim, necessário que haja a sentença homologatória do 

referido acordo entabulado entre partes. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 10 de abril de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MAYARA JOSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000005-68.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

3.816,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SALÁRIO-MATERNIDADE (ART. 71/73)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: BEATRIZ MAYARA JOSE Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Ante a certidão retro, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 24 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: 1000001-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELOSANTO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000001-31.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DELOSANTO 

ALVES DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Ante a certidão retro, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 24 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ REQUENA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000233-43.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ REQUENA VOLPATO Parte 

Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Ante a certidão retro, redesigno a audiência anteriormente aprazada para 

o dia 24 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: 1001671-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO NASCIMENTO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001671-41.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

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

AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE SEGURADO 

ESPECIAL (REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: FIRMINO NASCIMENTO SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Ante a certidão retro, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 05 de julho, às 

13h30min. 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: 1000200-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA RODRIGUES SEREJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

COMPARECER(EM) na audiência de instrução e julgamento, redesignada 

para o dia 05 de julho de 2018, às 14h50min, devendo as partes, 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000355-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE JEREMIAS MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (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 05 de julho de 2018, às 15h30min, devendo as partes, 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 12795 Nr: 953-23.2001.811.0009

 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: AQUILINA PEREIRA LIMA, CICERO SOARES LIMA, 

ARIOVALDO PEREIRA LIMA, LOURIVAL PEREIRA LIMA, EVANEIDE 
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PEREIRA LIMA, JOÃO PEREIRA LIMA NETO, JAIME PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:Proc. Federal

 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.: 34502 Nr: 1853-64.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO RABELO SANTANA, NILVA MENDES 

SANTANA, REGINALVA MENDES SANTANA, REGIVAN MENDES 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/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.: 45335 Nr: 2187-30.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/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.: 44792 Nr: 1655-56.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINO DA SILVA, GETULIO ROZENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(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.: 95614 Nr: 3030-14.2015.811.0009

 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: VALTENIRIA DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, Dr. Edson Plens, 

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.: 85152 Nr: 2556-14.2013.811.0009

 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: ROSA BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(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.: 91283 Nr: 163-48.2015.811.0009

 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: DIVINO URSULINO RIBEIRO

 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:

 Autos nº: 163-48.2015.811.0009.Código do Apolo: 91283..... Assim, o 

benefício deve ser mantido até decisão em sentido contrário deste Juízo, 

sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa.De todo 

modo, a parte requerente, se convocada pela autarquia demandada, 

deverá se apresentar no prazo assinalado e submeter-se à perícia que lhe 

tenha sido designada.2 - Após, CUMPRA-SE as determinações 

remanescentes de fls. 30-30 verso, CITANDO a Autarquia Ré para 

contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), 

advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 

334 e 344).No mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico e estudo socioeconômico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial.3 - 

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação.4 - Com a 

manifestação das partes, REQUISITE-SE pagamento, conforme o “ANEXO 

I” da Resolução n. 541/2007 da CJF (artigos 3º e 4º da Resolução nº 541), 

observando a decisão de fl. 55.Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência.Colíder – MT, 22 de agosto de 2017.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80762 Nr: 1786-55.2012.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BIRCHES SEBRIAN, FRANCIELE 
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BIRCHES CANO, NOVA CARNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, 

INDEPENDENCIA S.A, INDEPENDECIA PARTICIPACOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO NOGUEIRA DE 

LIMA NETO - OAB:OAB/SP 143.480, RAQUEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:315.424-SP, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT, 

Tathiane Lemos Ibanez Barbosa - OAB:5634/MT

 Processo nº: 1786-55.2012.811.0009

Código nº: 80762

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual 

contra Carlos Birches Sebrian e outros.

Entre um ato e outro, à fl. 136, a parte executada informou a quitação do 

débito administrativamente, razão pela qual, pugnou pela intimação da 

exequente para manifestar pelo que entender de direito e que, após, fosse 

determinado o imediato arquivamento dos autos.

Intimada (fl. 194 -194 verso) sob pena de o silêncio valer como quitação 

integral do débito, a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo 

para se manifestar, conforme certidão de fl. 210.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

fls. 136-137, a extinção do feito é medida que se impõe.

Destaca-se que, a parte executada informou nos autos ter satisfeito a 

obrigação na via administrativa e, desde então, mesmo sendo a exequente 

intimada para manifestar pelo que entender de direito, já decorreram mais 

de 2 anos e, esta, permaneceu silente, o que leva a conclusão de ter 

concordado tacitamente com a manifestação da executada à fl. 136.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Custas pela parte executada.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85498 Nr: 2894-85.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BARRETO MANGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 2894-85.2013.811.0009 – Código nº. 85498

Decisão

Vistos, etc.

1-RECEBO o recurso de apelação interposto em seus efeitos legais (art. 

597, CPP), sendo ele tempestivo conforme certidão de fl. 192.

2-Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências.

Intimem-se. 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.: 87500 Nr: 889-56.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 À vista do exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, VI, ambos do 

Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado ALEXANDRE JOSE DE AGUIAR, já qualificado, porque 

plasmada a prescrição virtual em relação ao crime do artigo 129, §9º, do 

Código Penal.Ciência ao MPE.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se 

com as baixas necessárias.Colíder/MT, 04 de abril de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106681 Nr: 2356-65.2017.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AADF, DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 2356-65.2017.811.0009 – Código n°. 106681

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de medidas protetivas deferidas em favor de Alessandra 

Arantes de Freitas em face de Marcelus de Oliveira Rezende, partes 

qualificadas.

O presente procedimento refere-se, tão somente, às medidas protetivas 

pleiteadas pela vítima de violência doméstica, logo, tem cunho meramente 

civil.

A vítima manifestou o desinteresse na continuidade das medidas 

protetivas deferidas nestes autos, razão pela qual o presente 

procedimento perdeu o seu objeto, ante a desistência da ofendida (fl. 

46/verso).

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida de forma expressa (fl. 46/verso) desistiu da 

continuidade das medidas protetivas deferidas em seu favor.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

PROMOVAM-SE as comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 06 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110917 Nr: 1009-60.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS SOUZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE ANDRADE PEREIRA - 

OAB:

 Autos nº. 1009-60.2018.811.0009 – Código nº. 110917

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.
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Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 09 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 54019 Nr: 1456-29.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 1456-29.2010.811.0009 – Código nº. 54019

Decisão

Vistos, etc.

Às fls. 373/373-v, a reeducanda Rafaela Rodrigues dos Santos requereu 

a concessão de indulto, tendo por base o Decreto de indulto de 

12/04/2017.

O Ministério Público às fls. 376/378 se manifestou de forma contrária ao 

pedido.

Pois bem.

1) A reeducanda foi condenada a uma pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão e ao pagamento de 1.283 (mil, duzentos e oitenta e 

três) dias-multa pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e 

associação ao tráfico.

Desta feita, utilizando os argumentos do Parquet como razão de decidir, 

INDEFIRO o pedido de concessão de indulto.

 2) INTIME-SE a reeducanda para que efetue o pagamento da pena de 

multa constante à fl. 371, no prazo legal.

3) AGUARDE-SE o decurso do cumprimento da pena.

4) Após, VISTA ao Ministério Público para manifestação.

ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 02 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 41115 Nr: 2606-84.2006.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2606-84.2006.811.0009 – Código nº. 41115

Decisão

Vistos, etc.

1-RECEBO o recurso de apelação interposto em seus efeitos legais (art. 

597, CPP), sendo ele tempestivo conforme certidão de fl. 211.

2-Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências.

Intimem-se. 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.: 89239 Nr: 2289-08.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO BARBOSA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2289-08.2014.811.0009 – Código nº. 89239

Decisão

Vistos, etc.

1-RECEBO o recurso de apelação interposto em seus efeitos legais (art. 

597, CPP), sendo ele tempestivo conforme certidão de fl. 174.

2-Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências.

Intimem-se. 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.: 99425 Nr: 1773-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO BRITO DOS SANTOS, JOSE 

VICENTE PORTO, LUCIANO FERREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PEREIRA - OAB:MT 

13.704

 No que tange a alegação defensiva de ser a denúncia inepta, não merece 

prosperar tal arguição, vejamos.Dispõe o artigo 395, do CPP que:Art. 395. 

A denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for manifestamente inepta;II 

- faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ouIII - faltar justa causa para o exercício da ação penal.No presente 

caso que se descortina, entendo que a peça ministerial não se enquadra 

nas hipóteses descritas acima de modo a ensejar sua rejeição. Isso 

porque, ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se da peça 

incoativa, ainda que de forma sucinta, a exposição do fato delituoso em 

toda a sua essência e circunstâncias, permitindo, inclusive, aos réus o 

conhecimento de toda a dinâmica do que estão sendo acusados de modo 

que possam exercer a ampla defesa, além das qualificações e o tipo penal 

ao qual são dados por incursos e rol de testemunhas, atendendo assim ao 

disposto no artigo 41 do CPP.II. Quanto as demais alegações da defesa, 

entendo que se confundem com o mérito, de modo que demandam análise 

aprofundada o que entendo não ser o momento processual adequado 

para sua verificação, vez que estar-se-ia antecipando o mérito, portanto, 

serão analisadas em momento oportuno, isto é, por ocasião do 

julgamento.Posto isso, não se evidencia qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:1)DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 28 de junho de 2018, às 14h30min.2)INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelas partes REQUISITANDO-SE e/ou 

OFICIANDO-SE as devidamente necessárias;3)INTIMEM-SE os acusados 

para que compareçam à audiência, ora designada, e ainda para serem 

interrogados.4)DEFIRO o requerimento de alteração de endereço 

formulado na resposta acusação no item “A”, fl. 140 e verso, devendo a 

serventia promover as devidas anotações junto ao Sistema Apolo para 

futuras intimações.5)INTIME-SE, novamente, o advogado dos réus para 

que em 5 dias acoste ao feito a procuração Cumpra-se.Colíder/MT, 03 de 

abril de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57168 Nr: 1454-25.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIELTON EVANDRO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53553/SP

 À vista do exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, VI, ambos do 

Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do acusado ARIELTON EVANDRO DE ABREU, já qualificado, porque 

plasmada a prescrição virtual em relação ao crime do artigo 129, §9º, do 

Código Penal.Ciência ao MPE.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se.Colíder/MT, 04 de abril de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 58459 Nr: 88-14.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº. 88-14.2012.811.0009 – Código nº. 58459

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Mirian Ribeiro da Costa, pela pratica dos crimes previstos nos 

artigos 129, caput, c/c 14, II, e 150, § 1º, todos do Código Penal e art. 21 

do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Às fls. 120/121, foi proposto pelo Parquet o benefício da suspensão 

condicional do processo a ré Mirian Ribeiro da Costa, pelo período de dois 

(02) anos, mediante o cumprimento das condições estipuladas, o que foi 

aceito pela acusada.

Decorrido o período de prova, e não tendo ocorrido nenhuma causa de 

revogação do benefício, o Ministério Público manifestou-se pela 

declaração da extinção de punibilidade de Mirian Ribeiro da Costa (fls. 

126/127).

É o relato necessário. Fundamento. Decido.

Com efeito, o artigo 89, §5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa extintiva 

da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o transcurso 

do prazo da suspensão condicional do processo, desde que não haja 

revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do benefício, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MIRIAN 

RIBEIRO DA COSTA, devidamente qualificada nos autos, com fulcro no 

que dispõe o §5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado e tomadas as formalidades legais, arquive-se 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 05 de abril de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 14639 Nr: 14-68.1986.811.0009

 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 RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Posto isso, com esteio nos arts. 107, IV, 109, II, ambos do Código Penal e 

art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, já qualificado, porque plasmada a 

prescrição virtual.RECOLHA-SE o mandado de prisão, ora expedido ás fls. 

212, dando as devidas baixas no BNP.Ciência ao MPE.Preclusas as vias 

impugnativas, ARQUIVEM-SE.Colíder/MT, 05 de abril de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000223-96.2018.8.11.0009 Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: JAQUELINE LOPES DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 24 de maio de 2018 às 17h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 09 de abril de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000222-14.2018.8.11.0009 Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: SIDINEIA LOPES DA SILVA AGUIAR LOURENÇO BOSSA ME 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 24 de maio de 2018 às 

17h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 09 de abril de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000389-31.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 03 de maio de 2018 às 13h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência, tudo em conformidade com decisão de id.: 

12591629 e id. 12591559 . Colíder, 09 de abril de 2018. Ana Maria 

Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000390-16.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAOPADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 03 de maio de 2018 às 

14h00min., 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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, tudo em conformidade 

com decisão de id.: 12593132 e id. 12593107 . Colíder, 09 de abril de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000388-46.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 03 de maio de 2018 às 13h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência, tudo em conformidade com decisão de id.: 

12592180 e id. 12592142 . Colíder, 09 de abril de 2018. Ana Maria 

Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000393-68.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) 

da parte requerente para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 03 de maio de 2018 às 14h40min., 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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, tudo em conformidade 

com decisão de id.: 12593379 e id. 12593378 . Colíder, 09 de abril de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000219-59.2018.8.11.0009 Parte Autora: AGUIAR LOURENÇO BOSSA 

ME Parte Ré: EVA VIEIRA DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 29 de maio de 2018 às 17h00min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 09 de abril de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PJe: 1000384-09.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

Procedimento do Juizado Especial PROMOVENTE/ qualificação: MARCOS 

ANTONIO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, maior, portador da CI/RG nº 

1070041-2 SSP/MT e inscrita no CPF sob nº 781.741.041-00, residente e 

domiciliado no Sítio Boa Esperança, Comunidade Cruzeiro do Sul, Nova 

Santa Helena/MT, CEP 78.548-000, por seu procurador infra-assinado, 

com escritório profissional na Av. Tancredo Neves, nº 771, Setor Leste, 
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em Colíder/MT. PROMOVIDA/ qualificação: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 79.379.491/0001-83 com sede à Rod Antonio Heil, 200, 

Centro, Brusque, SC, CEP 88353-100, Brasil. O (a) presente carta/ 

mandado de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO expedida por determinação do MM. Juiz 

Fernando Kendi Ishikawa, extraído dos autos em referência tem por 

finalidade: CITAR E INTIMAR da(s) parte(s) PROMOVIDA(S), acima 

qualificada, de todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

seguem inclusos como parte integrante deste, bem como, por todo o 

conteúdo da decisão de id. 12592829 e id. 12592790 e para comparecer 

na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de abril de 2018 

às 16h00min., na sede do Juizado Especial, sito no endereço abaixo 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. A promovida fica, desde já, cientificada que o prazo para 

CONTESTAR será de 05 (cinco) dias, a contar da data da audiência de 

conciliação. Este processo tramita através do sistema computacional 

E-CNJ PJe. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Colíder, 09 de abril de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000384-09.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

Parte Ré: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 26 de abril de 

2018 às 16h00min., 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 que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, tudo 

em conformidade com decisão de id.: 12592829. Colíder, 10 de abril de 

2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010147-17.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELBERTO BRAGANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

 

STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E  CRIMINAL  DE COLÍDER INT IMAÇÃO Processo : 

8010147-17.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: AGROPECUARIA 

CRIA FORTE LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: EDELBERTO BRAGANTE 

INTIMAR a parte executada, através do(a) advogado(a) de todo o teor do 

espelho de penhora Bacenjud de id.: 12632400, para que querendo 

ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do CPC, 

tudo em conformidade com a decisão de id.:10411018. Colíder, 

10/04/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010147-17.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELBERTO BRAGANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Parte Autora: EXEQUENTE: 

AGROPECUARIA CRIA FORTE LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

EDELBERTO BRAGANTE . Finalidade: Intimar a parte exequente, através 

do(a) advogado(a), por todo o teor da decisão de id.: 10411018. Colíder, 

10/04/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA APARECIDA MOURA ANTONAGI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1002048-12.2017.8.11.0009 REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: NILZA APARECIDA MOURA ANTONAGI 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 12 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-72.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLICE DE ABREU KREVICZ BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1000244-72.2018.8.11.0009 REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: VANDERLICE DE ABREU KREVICZ BATISTA 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 
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para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 08 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA LETICIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000543-49.2018.8.11.0009; REQUERENTE: KENIA LETICIA 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 22 de Maio de 2018 às 

13hs40, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIORGNE ALVES FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA TEODORO DOS SANTOS SERGIO 97418021100 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000393-05.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: DIORGNE ALVES 

FARIAS Parte Ré: EXECUTADO: SILMARA TEODORO DOS SANTOS 

SERGIO 97418021100 . Finalidade: Intimar a parte exequente, através 

do(a) do advogado(a), por todo o teor da certidão de oficial de justiça de 

id.:12318191, bem como, para pugnar o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Colíder, 10/04/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BILISTKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000251-64.2018.8.11.0009; REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA 

- COMERCIO - ME REQUERIDO: ANDREA BILISTKI FINALIDADE: INTIMAR o 

(a) Advogado (a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 07 de Junho de 2018 às 14hs00, 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001739-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ADAMI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRINHA RODRIGUES CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER CARTA DE INTIMAÇÃO Processo: 

1001739-88.2017.8.11.0009; EXEQUENTE: HELIO ADAMI EXECUTADO: 

PEDRINHA RODRIGUES CARDOSO FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

se manifeste acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça Id. 12138085 e 

12137911, bem como do documento id. 11885434 Antonia V. da Costa 

Nunis Técnica Judiciária-mat. 2747 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010000-54.2016.8.11.0009; REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DA SILVA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente para que no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca da petição da parte 

Executada, no id. 12590476 acostada aos autos. Antonia V. da Costa 

Nunis Técnica Judiciária-mat. 2747 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 105071 Nr: 1407-41.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 certifico que passo a intimar a procuradora do Autor do Fato - DRA. 

ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB: 13.404, para tomar ciência que foi 

designada Audiência de Instrução e Julgamento no presente feito para o 

dia 30 de Maio de 2.018 às 10hs00. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100411 Nr: 2477-30.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BARRETO MANGOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 certifico que passo a intimar a procuradora do Autor do Fato - DRA. 

ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB: 13.404, para tomar ciência que foi 

designada Audiência de Instrução e Julgamento no presente feito para o 

dia 30 de Maio de 2.018 às 14hs00. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 105449 Nr: 1637-83.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA TERTULHANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 certifico que passo a intimar a procuradora do Autor do Fato - DRA. 

ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB: 13.404, para tomar ciência que foi 

designada Audiência de Instrução e Julgamento no presente feito para o 

dia 30 de Maio de 2.018 às 16hs00. O referido é verdade.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 108146 Nr: 4540-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LRGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Conforme fora determinado por este Juízo todos os pontos 

apresentados pela servidora Lucieni Rezende Garcia Borges deveriam ser 

sanados antes do arquivamento do presente feito.Em razão disso 

determinou-se ao gestor de ponto que se manifestasse nos autos, 

informando se todas as irregularidades apontadas, em relação ao ponto 

eletrônicos, já foram sanadas, bem como que regularizasse as férias da 

servidora Lucieni Rezende Garcia Borges. Determinou-se também a 

gestora geral que informasse ao juízo a previsão de reparo do aparelho de 

ar-condicionado do juizado especial. Pois bem.Consoante manifestação de 

folha 133 o ar condicionado do JEC foi reparado no mês de outubro de 

2017. Ademais, é do conhecimento deste Juízo que dentre os oito 

aparelhos que chegaram à comarca, um deles será instalado no Juizado, 

em substituição ao atual. Portanto, sanada a irregularidade.Quanto ao 

ponto eletrônico, informou o gestor administrativo, responsável à época 

pelo aparelho, que todas as irregularidades apontadas pela servidora 

Lucieni foram sanadas, tendo sido providenciado, inclusive, um cartão de 

proximidade. Informou também que a coleta das informações relativas ao 

ponto está sendo feito de forma manual, em virtude de problemas no 

aparelho, já tendo sido solicitada a sua troca. Deste modo, em relação à 

coleta do ponto da servidora, tenho que esta irregularidade também foi 

sanada.À folha 136 informou, ainda, o gestor Geral em substituição que se 

encontra em tramite um expediente para regularização das férias da 

servidora Lucieni, de código de 119011, certificando, em razão disso, que 

todas as irregularidades foram sanadas. Neste ponto, embora não 

regularizado efetivamente as férias da servidora, tenho que não deve o 

presente feito prosseguir unicamente em relação a esta questão, haja 

vista gerado um expediente específico para regularizar esta 

situação.Portanto, visto que, em verdade, todas as irregularidades foram 

sanadas, determino o arquivamento do presente feito.Intime-se a 

interessada Lucieni.Não havendo qualquer manifestação, arquive-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74630 Nr: 986-08.2015.811.0046

 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: ADILSON BORGES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:184.424/SP, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61157 Nr: 2970-32.2012.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA PATRICIA CONCEIÇÃO BERTOLDO, ROSILEI 

MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO BERTOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MELANIA PIOVESAN BERTOLDO, LALESKA PIOVESAN BERTOLSO 

RAYANA PIOVESAN e BIANCA PATRÍCIA CONCEIÇÃO BERTOLDO 

postulam ALVARÁ JUDICIAL para que seja autorizado a realizar 

tranferência de imóveis e vendas conforme se verifica às fls. 174/175.

Decido.

Analisando o que dos autos consta, entendo que o pedido merece 

procedência.

Em que pese descaber liberação de valores antes da partilha, a situação 

mostra-se excepcional tendo em vista a premente necessidade de adimplir 

o imposto.

No que diz respeito ao pagamento das dívidas do espólio, o art. 642 do 

CPC estabelece que “antes da partilha, poderão os credores do espólio 

requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e 

exigíveis", bem como estabelece o rito de tal pedido, que deverá ser 

realizado pelos credores.

Dessa forma, expeça-se alvará judicial nos termos da petição de fls. 

174/175.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15118 Nr: 350-91.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR RODRIGUES DA LUZ, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, ERICA RODRIGUES DOS SANTOS, JANAINA RODRIGUES DOS 

SANTOS, NILVACY MARIA LUZ SANTOS, ROSANGELA LUZ, ADRIANA 

RODRIGUES DA SILVA, NILVA MARIA LUZ, EUCLIDES RODRIGUES LUZ, 

EDMILSON PESSOA LUZ, LUZIMAR RODRIGUES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que em razão do prazo decorrido entre o depósito dos 

valores e a data atual, tais valores foram transferidos para a Conta Única 

do Tesouro Nacional conforme informação de fls. 213, não estando mais 

disponíveis para liberação. Impulsiono, portanto o presente feito intimando 

a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de envio ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63430 Nr: 1563-54.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tallys Augusto Piovezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J SAFRA S/A., DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada satisfez 

a obrgação, razão pela qual se impõe a extinção do feito, nos termos dos 

artigos 924, inciso II do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Foi realizado BacenJud às fls.393, ocasião em que foi penhorado o crédito 

em sua integridade. Ocorre que as fls. 393 o banco executado realizou o 

deposito do valor executado.

Expeça-se alvará para liberação do valor penhorado às fls. 393 ao banco 

executado e do valor depositado às fls. 393 em favor do exequente na 

conta informada às fls. 404.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27125 Nr: 1257-61.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO ALVES RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Tendo em vista que, via de regra, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia 

eletiva, ou seja, em que o paciente juntamente com o médico elege 

(escolhe) a melhor data para sua realização, deveria o patrono da parte 

executada ter comprovado que a realização da mesma se deu em caráter 

emergencial de forma que tenha impedido o douto advogado de peticionar 

previamente nos autos solicitando a suspensão do feito, antes da 

realização o referido procedimento médico.

 Porém, considerando que não houve nenhuma perda de prazo, não há 

prejuízos ao executado.

Intime-se novamente o banco exequente para indicar, no prazo de 15 dias, 

o local em que o veículo deverá ser entregue, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63278 Nr: 1407-66.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA TEREZINHA TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, EVERALDO BERALDO - OAB:28053

 Vistos.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas às fls. 

110 e 111.

Em relação às provas requeridas às fls. 111, indefiro a expedição de 

ofício ao Juizado Especial e ao Incra para copia de eventuais autos, uma 

vez que cabe a parte juntas documentos que entende necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116922 Nr: 704-62.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o disposto no §3º do art. 334 do Código de Processo Civil, 

que dispõe que a parte autora será intimada para a audiência de 

conciliação na pessoa de seu advogado, certifique-se se o procurador da 

requente foi intimado para o ato.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39793 Nr: 808-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDOS, AFRS, GTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G&CL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591, GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591-B, Thallyta de 

Oliveira Seifert - OAB:18293 MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075, 

MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - OAB:17347/A, 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 361/363 pelos mesmos fundamentos exarados na 

decisão de fls. 357.

 Verifica-se que e procurador do executado foi intimado para devolução 

dos autos no prazo de 48 horas no dia 08/01/2018, sendo que devolveu o 

processo apenas no dia 06/03/018, portanto, quase dois meses depois.

Assim, defiro o pedido de fls. 364 e, com fundamento no art. 234 do 

Código de Processo Civil, determino a perda do direito de vista dos autos 

foro do cartório e aplico multa correspondente à metade do salário-mínimo 

ao procurador Ernani Orso.

Comunique-se tal fato a Ordem dos Advogados do Brasil, com fulcro no 

§3º do retro mencionado artigo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16866 Nr: 1869-04.2005.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LIMA FERNANDES, PEDRO RONNY 

ARGERIM, SILENE MARIA FONTOURA DA SILVA, OSCAR LUIZ CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO GARCIA DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MS 6.742, LUCIANA DA CRUZ SILVA - OAB:OAB/MS 

11.103, OSVALDO FONSECA BROCA - OAB:8441-A, PEDRO RONNY 
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ARGERI - OAB:4.883/MS, Ruy Ottoni Rondon Junior - OAB:OAB/MS 

5637

 Vistos.

Intimada a apresentar orçamentos, feitos por outros peritos, para 

verificação acerca de excesso no valor cobrado pelo perito já nomeado, 

acostou aos autos cópias de honorários periciais de outros similares.

Tendo em vista que a parte não apresentou honorários de acordo com o 

despacho de fls. 831, indefiro o pedido da parte de diminuição do valor da 

pericia.

Intime-se a parte autora para realizar o pagamento da perícia no prazo de 

15 dias, sob pena de perdimento da prova.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119109 Nr: 1631-28.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

2 – Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC.

3 – Atento às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro 

os alimentos provisórios em favor da menor no valor de R$ 264,00 

(duzentos e sessenta e quatro reais); equivalente a 30% do salário mínimo 

vigente, a partir da citação.

4 - Determino, ainda, a realização de estudo social no ambiente familiar da 

requerente, ficando o estudo a cargo das profissionais deste juízo, 

estabelecendo o prazo de 30 dias para juntada aos autos.

5 - Com a juntada do respectivo laudo, vistas ao Ministério Público para 

manifestação.

 6 – Designo para o dia 21 de maio de 2018, às 13h30min, com fundamento 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

7 – Ciência ao Ministério Público Estadual.

8 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78676 Nr: 2630-83.2015.811.0046

 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: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se às fls. 107/109 que as partes transigiram acerca do objeto da 

lide.

Parecer favorável do Ministério Público (fls. 117/121).

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Ciência ao MP.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116660 Nr: 590-26.2018.811.0046

 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: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23.648-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se às fls. 44/45 que as partes transigiram acerca do objeto da 

lide.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Com fulcro no art. 313, III do CPC suspendo o curso processual até o 

cumprimento da obrigação pela parte requerida.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20567 Nr: 1680-89.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ODIL DA SILVA, CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.Os executados requerem às fls. 233/234 que seja reconsiderada a 

decisão de fls. 228 que determinou a penhora de sacas de soja, vez que 

já há penhora nos autos o suficiente para satisfazer a execução.Razão 

assiste aos executados, vez que já há penhora nos autos suficientes 

para satisfazer a execução.Ademais, não junta comprovação às fls. 

225/226 da suposta venda do imóvel, não havendo provas de que os 

executados alienaram a propriedade objeto da penhora.Dessa forma, 

chamo o feito a ordem e revogo a decisão de fls. 228. Recolha-se o 

mandado.Aproveito e já designo hasta pública para alienação dos imóveis 

penhorados.Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser 

publicado na imprensa oficial, sendo que posteriormente tal edital será 

complementado pelo leiloeiro.Com base no Art. 730 do CPC/2015, 

determino a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente:DATA, HORA E LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DO LEILÃO1ª) 28 de maio de 2018, a partir das 13:00 horas, 

pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online 

constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT 

e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.2ª) 28 de maio de 2018, a partir das 

14:00 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e 

online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – 

Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23526 Nr: 524-32.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA NEGRI CADORE, JOSÉ ODIL DA 
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SILVA, IRONES GIUSSANI, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão para o banco exequente apresentar 

cálculos requerido às fls. 81.

Saliento que para apreciação do pedido de fls. 82/84 faz-se necessário a 

apresentação dos aludidos cálculos, uma vez que conforme a decisão de 

fls. 80 faz-se necessário o abatimento da soja sequestrada.

Verifica-se, ainda, que a parte exequente não acostou aos autos planilha 

de cálculos, com a finalidade de se auferir se de fato o valor da presente 

execução se exauriu com o arresto do cereal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31580 Nr: 2615-27.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO GIONGO, ALDOIR GIONGO, 

EDELMIRA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

de direito, sob pena de envio do feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116297 Nr: 447-37.2018.811.0046

 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: SIRLEY LEITE RESENDE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora da r. sentença, abaixo 

transcrita:" Vistos. Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ formulado por SIRLEY 

LEITE RESENDE DA CUNHA, objetivando deduzir pretensão para 

levantamento e venda de bem móvel – uma motocicleta YAMAHA/YS150, 

FAZER ED, ano 2014, placas nº QBV 9987 – deixado pelo de cujus 

MATUSALÉM RESENDE DE SOUZA, que era seu filho, o qual não era 

casado/convivente e não deixou descendentes. Com vistas dos autos ao 

Ministério Público, este se manifestou pela procedência do pedido. 

DECIDO. Vislumbro que o presente procedimento é de jurisdição voluntária, 

onde a decisão não faz coisa julgada, nem está o Juiz obrigado a 

observar critérios de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a 

solução que reputar mais conveniente ou oportuna, bem como é livre ao 

Juiz ordenar de ofício a realização de quaisquer providências. Desta feita 

o pedido deve ser julgado procedente vez que o de cujos não possui 

filhos ou era casado, não sendo razoável a requerente realizar a abertura 

do inventário apenas em razão de um bem mórvel. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido inicial. Sem custas. P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-38.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FELICIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010220-38.2016.8.11.0046 REQUERENTE: TEREZINHA FELICIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos etc., A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. E 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. Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de tutela antecipada” onde pretende a reclamante seja “declarada 

resolvida a ação”, e em sede de tutela de urgência a liberação do veículo 

objeto da lide. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho 

que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 

Estabelece o Art. 330 do Código de Processo Civil que a petição inicial 

será indeferida: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for 

inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. No presente caso, vislumbro a impossibilidade de 

defesa da parte reclamada, tendo em vista que inexiste decorrência lógica 

do pedido e dos fatos narrados na inicial, tratando-se de petição confusa, 

de modo que não há como analisar a petição inicial, especialmente pela 

falta de pedido, tendo a parte reclamante resumido a requerer “seja 

declarada resolvida a ação com resolução do mérito”, quando nominou a 

ação como “obrigação de fazer”, e limitou o pedido de tutela de urgência 

na liberação do veículo junto ao Detran/MT. Nesse sentido: COMPROMISSO 

DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. INÉPCIA 

DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO E DOS 

FATOS NARRADOS NA INICIAL. A petição inicial, pelo que se verifica, não 

contém os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 282 do CPC e, 

portanto, não tem adequação lógica, de modo que da narração dos fatos 

não decorre logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é 

inepta. Causa de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há 

como analisar a pretensão do autor. Sentença de extinção mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00012443320108260577 SP 

0001244-33.2010.8.26.0577, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013) Assim, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela 

lei, a extinção do processo, sem resolução do mérito, se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO sem 

resolução do mérito, com arrimo nos artigos 485, I, e 330, I, §1º, I, III e IV 

ambos do Código de Processo Civil. 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 pulicada 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. 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: 8010220-38.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FELICIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010220-38.2016.8.11.0046 REQUERENTE: TEREZINHA FELICIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos etc., A 
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sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. E 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. Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de tutela antecipada” onde pretende a reclamante seja “declarada 

resolvida a ação”, e em sede de tutela de urgência a liberação do veículo 

objeto da lide. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho 

que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 

Estabelece o Art. 330 do Código de Processo Civil que a petição inicial 

será indeferida: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for 

inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. No presente caso, vislumbro a impossibilidade de 

defesa da parte reclamada, tendo em vista que inexiste decorrência lógica 

do pedido e dos fatos narrados na inicial, tratando-se de petição confusa, 

de modo que não há como analisar a petição inicial, especialmente pela 

falta de pedido, tendo a parte reclamante resumido a requerer “seja 

declarada resolvida a ação com resolução do mérito”, quando nominou a 

ação como “obrigação de fazer”, e limitou o pedido de tutela de urgência 

na liberação do veículo junto ao Detran/MT. Nesse sentido: COMPROMISSO 

DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. INÉPCIA 

DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO E DOS 

FATOS NARRADOS NA INICIAL. A petição inicial, pelo que se verifica, não 

contém os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 282 do CPC e, 

portanto, não tem adequação lógica, de modo que da narração dos fatos 

não decorre logicamente a conclusão, motivo pelo qual a petição inicial é 

inepta. Causa de pedir incompatível com o pedido, de modo que não há 

como analisar a pretensão do autor. Sentença de extinção mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00012443320108260577 SP 

0001244-33.2010.8.26.0577, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013) Assim, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela 

lei, a extinção do processo, sem resolução do mérito, se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO sem 

resolução do mérito, com arrimo nos artigos 485, I, e 330, I, §1º, I, III e IV 

ambos do Código de Processo Civil. 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 pulicada 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. 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: 8010119-64.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES OAB - RO3911 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010119-64.2017.8.11.0046 REQUERENTE: LUCAS MOSSI DA SILVA 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E 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 ser indenizado pelos prejuízos morais e materiais 

suportados em decorrência dos contratempos oriundos com a viagem de 

Comodoro à Cáceres contratada com a reclamada no dia no dia 

15/12/2016, com partida às 00h:10min. Afirma que adquiriu o bilhete de 

passagem onde constou a poltrona n. 33, no entanto, no momento do 

embarque referida poltrona encontrava-se ocupada, cujo passageiro se 

negou a desocupá-la alegando que a poltrona que adquirira (n.30) se 

encontrava molhada, pelo que a empresa lhe realocou na poltrona n. 33, 

adquirida pelo reclamante. Aduz que houve venda em duplicidade de 

passagem para a mesma poltrona, e para que pudesse seguir viagem se 

acomodou na poltrona junto à cabine do motorista, a qual sequer reclina. E 

encontrando-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código e Defesa do Consumidor e diante da hipossuficiência do 

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 parcial acolhimento. Eis os motivos. Temos 

por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, 

restou caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse 

defeito, pois, é responsabilidade da reclamada zelar pela incolumidade dos 

passageiros e respectivos pertences, 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. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como soe ocorrer no presente caso. O mestre 

Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris 

Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa 

do Consumidor é para o consumidor o que a Consolidação das Leis do 

Trabalho é para o trabalhador: ambas são legislações dirigidas a 

determinado segmento da população, visando a uma proteção especial 

aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 

final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. O reclamado não 

desincumbiu de seu intento a provar a inexistência de culpa pelo ocorrido 

ou culpa exclusiva do consumidor, ficando apenas no campo das 

alegações, tendo inclusive confessado em sua defesa que outro 

passageiro ocupou a poltrona adquirida pelo reclamante, no entanto 

deixou de comprovar os alegados problemas com a poltrona vendida ao 

passageiro que ocupou a poltrona adquirida pelo reclamante, bem assim, 

se a situação poderia ter sido resolvida de outra forma, senão alocar o 

reclamante para viajar na cabine do ônibus, cujo desconforto é inegável, 

principalmente numa viagem de longa distância. Desse modo, não 

dependem de provas os fatos notórios, afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária, admitidos no processo como 

incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 

veracidade, conforme art. 374 e incisos, do mesmo diploma, e em que 

pese às alegações trazidas pela reclamada na defesa, acerca da 

normalidade da situação, entendo que as justificativas apresentadas, não 

são verossímeis a ponto de lhe desincumbir do ônus probatório que lhe 

competia. Com efeito, induvidoso, objetivamente, que o contrato de 
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transporte não foi cumprido de forma correta, ficando claro o dever de 

indenizar o reclamante. Reputa-se assim existente a relação jurídica de 

consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos 

morais. E considerando que o dano moral diz respeito à violação dos 

direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais em razão da 

falha na prestação dos serviços de transporte terrestre. Diante das 

situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. “ Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. A falha na prestação do serviço 

evidenciada da prova dos autos, indubitavelmente ultrapassa a barreira do 

suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é apenas uma 

consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados 

pelas condutas da reclamada, pela quebra da paz social do reclamante. O 

Código Civil Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 927 são 

aplicáveis ao caso em tela: "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" (...) "Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo." Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou 

extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão 

de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente 

causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do 

mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira 

pontual em relação ao caso concreto, como também de forma ampla para 

a sociedade com um todo, podendo ser representada por três verbos: 

compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), se mostra suficiente para reparar os 

prejuízos sofridos pelo reclamante, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. Quanto 

aos danos materiais, entendo não cabíveis, uma vez que o reclamante 

tendo adquirido a passagem, a utilizou, assim, não houve prejuízo 

financeiro demonstrado, já que chegou ao destino final, cujos 

contratempos no percurso já estão sendo objeto de condenação por 

danos morais. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil 

reais), a título de indenização pelos danos morais suportados por esta, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, 

com acréscimo de juros legais, de 1% desde a 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. Intimem-se. 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: 8010119-64.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MOSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA LETICIA DE MELLO RODRIGUES OAB - RO3911 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010119-64.2017.8.11.0046 REQUERENTE: LUCAS MOSSI DA SILVA 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E 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 ser indenizado pelos prejuízos morais e materiais 

suportados em decorrência dos contratempos oriundos com a viagem de 

Comodoro à Cáceres contratada com a reclamada no dia no dia 

15/12/2016, com partida às 00h:10min. Afirma que adquiriu o bilhete de 

passagem onde constou a poltrona n. 33, no entanto, no momento do 

embarque referida poltrona encontrava-se ocupada, cujo passageiro se 

negou a desocupá-la alegando que a poltrona que adquirira (n.30) se 

encontrava molhada, pelo que a empresa lhe realocou na poltrona n. 33, 

adquirida pelo reclamante. Aduz que houve venda em duplicidade de 

passagem para a mesma poltrona, e para que pudesse seguir viagem se 

acomodou na poltrona junto à cabine do motorista, a qual sequer reclina. E 

encontrando-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código e Defesa do Consumidor e diante da hipossuficiência do 

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 parcial acolhimento. Eis os motivos. Temos 

por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, 

restou caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse 

defeito, pois, é responsabilidade da reclamada zelar pela incolumidade dos 

passageiros e respectivos pertences, 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. Como decorrência 
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da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como soe ocorrer no presente caso. O mestre 

Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris 

Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa 

do Consumidor é para o consumidor o que a Consolidação das Leis do 

Trabalho é para o trabalhador: ambas são legislações dirigidas a 

determinado segmento da população, visando a uma proteção especial 

aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 

final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. O reclamado não 

desincumbiu de seu intento a provar a inexistência de culpa pelo ocorrido 

ou culpa exclusiva do consumidor, ficando apenas no campo das 

alegações, tendo inclusive confessado em sua defesa que outro 

passageiro ocupou a poltrona adquirida pelo reclamante, no entanto 

deixou de comprovar os alegados problemas com a poltrona vendida ao 

passageiro que ocupou a poltrona adquirida pelo reclamante, bem assim, 

se a situação poderia ter sido resolvida de outra forma, senão alocar o 

reclamante para viajar na cabine do ônibus, cujo desconforto é inegável, 

principalmente numa viagem de longa distância. Desse modo, não 

dependem de provas os fatos notórios, afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária, admitidos no processo como 

incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 

veracidade, conforme art. 374 e incisos, do mesmo diploma, e em que 

pese às alegações trazidas pela reclamada na defesa, acerca da 

normalidade da situação, entendo que as justificativas apresentadas, não 

são verossímeis a ponto de lhe desincumbir do ônus probatório que lhe 

competia. Com efeito, induvidoso, objetivamente, que o contrato de 

transporte não foi cumprido de forma correta, ficando claro o dever de 

indenizar o reclamante. Reputa-se assim existente a relação jurídica de 

consumo, restando inequívoca a obrigação indenizatória a título de danos 

morais. E considerando que o dano moral diz respeito à violação dos 

direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais em razão da 

falha na prestação dos serviços de transporte terrestre. Diante das 

situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. “ Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. A falha na prestação do serviço 

evidenciada da prova dos autos, indubitavelmente ultrapassa a barreira do 

suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é apenas uma 

consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados 

pelas condutas da reclamada, pela quebra da paz social do reclamante. O 

Código Civil Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 927 são 

aplicáveis ao caso em tela: "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" (...) "Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo." Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou 

extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão 

de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente 

causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do 

mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira 

pontual em relação ao caso concreto, como também de forma ampla para 

a sociedade com um todo, podendo ser representada por três verbos: 

compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), se mostra suficiente para reparar os 

prejuízos sofridos pelo reclamante, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. Quanto 

aos danos materiais, entendo não cabíveis, uma vez que o reclamante 

tendo adquirido a passagem, a utilizou, assim, não houve prejuízo 

financeiro demonstrado, já que chegou ao destino final, cujos 

contratempos no percurso já estão sendo objeto de condenação por 

danos morais. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil 

reais), a título de indenização pelos danos morais suportados por esta, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, 

com acréscimo de juros legais, de 1% desde a 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. Intimem-se. 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: 8010053-84.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODIL DA SILVA (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 
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(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: 

8010053-84.2017.8.11.0046 REQUERENTE: JOSE ODIL DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do 

Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz 

Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, apreciando os 

pedidos de produção de provas e determinando a realização de outras 

que entenda necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do citado Provimento. E 

considerando que a necessidade de instrução processual, mediante 

produção de prova documental, para possibilitar o julgamento do feito, é 

que RECOMENDO a conversão do julgamento em diligência para 

DETERMINAR: A intimação do reclamante, para que no prazo de 10 (dez) 

dias apresente comprovante de contratação de empresa para construção 

da rede elétrica e de pagamento do valor contratado e comprovantes de 

despesas que por ventura teve para a realização da eletrificação rural 

objeto da lide, uma vez que consta nos autos apenas um orçamento 

datado de 2017 . Após, faça nova conclusão. 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 decisão 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: 8010157-13.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010157-13.2016.8.11.0046 REQUERENTE: LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

E 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. A parte reclamante pretende ser indenizada 

pelos prejuízos morais suportados, afirmando é correntista do Banco 

reclamado (Conta Corrente 5491, Agencia 4111), onde recebe seus 

proventos de aposentadoria, e que em 05/01/2016, constatou a devolução 

de um cheque no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), cheque 

este sob o nº 852329, Agência 4111, banco do Brasil, no entanto, afirma 

que não havia emitido nenhum cheque no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais), aduz que havia emitido um cheque no valor de R$ 72,00 

(setenta e dois) reais sob nº 852329, do banco do Brasil, Agência 4111, e 

que ao analisar uma microfilmagem do cheque constatou que o citado 

cheque, foi emitido no valor de R$ 72,00 reais, e não de R$7.200,00 reais. 

Afirma que “...a gerente do banco do Brasil, senhora Estela, ao ser 

procurada, admitiu o erro em debitar e devolver o cheque nº 852329, do 

banco do Brasil, Agência 4111, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais), quando na verdade, o mencionado cheque foi emitido 

pelo correntista, ora Requerente no valor de R$ 72,00 (setenta e dois 

reais)...” Diante do ocorrido alega que teve seus créditos suspensos, 

quais sejam: CDC Automático, financiamentos e outros, por motivo da 

devolução do mencionado cheque, objeto da presente ação. No caso, 

mesmo em se tratando de matéria consumerista, onde haveria de ser 

aplicada a inversão do ônus da prova, tem-se que pelos fatos trazidos 

pelo reclamante e tendo em vista se encontrar absolutamente 

desamparado de provas, não há que se proceder sequer à inversão 

probatória. Isso porque, segundo inteligência do art. 6º, VIII, do CDC, para 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor é necessário que se 

faça presente os requisitos de verossimilhança da alegação ou 

hipossuficiência do consumidor. O juízo de verossimilhança é formado, 

portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz realizar uma 

associação entre dois fatos: um comprovado (o fato indiciário) e outro 

apenas alegado (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do 

primeiro permite a ilação ou presunção de que o último também ocorreu, 

por lhe ser consequência ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio 

hominis realizada pelo julgador. Mas sem esse indício mínimo, não há de 

onde extrair a verossimilhança da alegação. Com efeito, indefiro a 

inversão do ônus probatório, em razão da ausência da verossimilhança da 

alegação, uma vez inexiste nos autos prova da qual se possa inferir que 

provavelmente é verdadeira a alegação do consumidor. Em análise ao 

mérito da demanda, verifico que pretensão não merece acolhimento. Eis os 

motivos. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 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. No 

caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte reclamante sustenta que o banco reclamado incorreu em erro ao 

debitar em sua conta cheque com valor maior do que aquele de fato 

preenchido, o que levou à não compensação do cheque e ao bloqueios de 

benefícios financeiros em sua conta bancária. No entanto, em análise aos 

fatos e documentos carreados à inicial, verifico que muito embora conste 

dos extratos bancários do reclamado a devolução de um cheque no valor 

de R$ R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), é certo que o cheque foi 

devolvido em razão da não indicação de sua data de emissão, pelo que 

após corrigido, o cheque foi compensado em seu real valor, qual seja, R$ 

72,00 (setenta e dois reais). Assim, tenho que o fato do banco reclamado 

ter levado á compensação o cheque constando valor errado (a maior), 

não foi este o motivo da sua não compensação, e que após o 

preenchimento da data de emissão o cheque foi devidamente compensado 

no valor estampado na cártula. O documento constante do Id. n. 5437981, 

trazido pelo reclamante da inicial, comprova a inexistência do 

preenchimento da data de emissão, bem como a devolução do cheque em 

05/01/2016, pelo motivo 31, qual seja (devolução por erro formal), assim, o 

cheque não chegou a ser compensado, ou devolvido por insuficiência de 

fundos pelo erro, que após corrigido pelo reclamante e levado a depósito 

em 07/01/2016, o cheque foi compensado em 11/01/2016. Assim, verifico 

que o reclamante não logrou êxito em provar que o cheque foi devolvido 

por erro/culpa exclusiva do banco reclamado, ou que o cheque foi 

compensando, o que geraria o direito de indenização, no entanto, o 

cheque foi devolvido em razão de existência de erro formal, bem assim, 

não comprovou que o ocorrido tenha lhe causado prejuízos de ordem 

moral ou material, já que a situação foi resolvida após o preenchimento da 

cártula, deste modo, não há como dar procedência ao pedido inicial. No 

mais, o reclamante não impugnou a defesa, especialmente os documentos 

apresentados pela reclamada, pelo que devem ser presumidas como 

verdadeiras as alegações não impugnadas nos termos do art. 341, do 

CPC, de modo que, não dependem de provas os fatos notórios, afirmados 

por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo 

como incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência 

ou de veracidade, conforme art. 374 e incisos, do mesmo diploma. Sendo 

assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte da reclamada passível de reparação por esta via, não 

há que se falar em ocorrência de dano moral ou material, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa da reclamada na ocorrência do fato danoso. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial e, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I 

do art. 487, do CPC, Declaro Extinto o processo com resolução de mérito. 

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). 

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. 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 
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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: 8010157-13.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010157-13.2016.8.11.0046 REQUERENTE: LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

E 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. A parte reclamante pretende ser indenizada 

pelos prejuízos morais suportados, afirmando é correntista do Banco 

reclamado (Conta Corrente 5491, Agencia 4111), onde recebe seus 

proventos de aposentadoria, e que em 05/01/2016, constatou a devolução 

de um cheque no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), cheque 

este sob o nº 852329, Agência 4111, banco do Brasil, no entanto, afirma 

que não havia emitido nenhum cheque no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais), aduz que havia emitido um cheque no valor de R$ 72,00 

(setenta e dois) reais sob nº 852329, do banco do Brasil, Agência 4111, e 

que ao analisar uma microfilmagem do cheque constatou que o citado 

cheque, foi emitido no valor de R$ 72,00 reais, e não de R$7.200,00 reais. 

Afirma que “...a gerente do banco do Brasil, senhora Estela, ao ser 

procurada, admitiu o erro em debitar e devolver o cheque nº 852329, do 

banco do Brasil, Agência 4111, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais), quando na verdade, o mencionado cheque foi emitido 

pelo correntista, ora Requerente no valor de R$ 72,00 (setenta e dois 

reais)...” Diante do ocorrido alega que teve seus créditos suspensos, 

quais sejam: CDC Automático, financiamentos e outros, por motivo da 

devolução do mencionado cheque, objeto da presente ação. No caso, 

mesmo em se tratando de matéria consumerista, onde haveria de ser 

aplicada a inversão do ônus da prova, tem-se que pelos fatos trazidos 

pelo reclamante e tendo em vista se encontrar absolutamente 

desamparado de provas, não há que se proceder sequer à inversão 

probatória. Isso porque, segundo inteligência do art. 6º, VIII, do CDC, para 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor é necessário que se 

faça presente os requisitos de verossimilhança da alegação ou 

hipossuficiência do consumidor. O juízo de verossimilhança é formado, 

portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita ao juiz realizar uma 

associação entre dois fatos: um comprovado (o fato indiciário) e outro 

apenas alegado (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do 

primeiro permite a ilação ou presunção de que o último também ocorreu, 

por lhe ser consequência ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio 

hominis realizada pelo julgador. Mas sem esse indício mínimo, não há de 

onde extrair a verossimilhança da alegação. Com efeito, indefiro a 

inversão do ônus probatório, em razão da ausência da verossimilhança da 

alegação, uma vez inexiste nos autos prova da qual se possa inferir que 

provavelmente é verdadeira a alegação do consumidor. Em análise ao 

mérito da demanda, verifico que pretensão não merece acolhimento. Eis os 

motivos. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 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. No 

caso, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte reclamante sustenta que o banco reclamado incorreu em erro ao 

debitar em sua conta cheque com valor maior do que aquele de fato 

preenchido, o que levou à não compensação do cheque e ao bloqueios de 

benefícios financeiros em sua conta bancária. No entanto, em análise aos 

fatos e documentos carreados à inicial, verifico que muito embora conste 

dos extratos bancários do reclamado a devolução de um cheque no valor 

de R$ R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), é certo que o cheque foi 

devolvido em razão da não indicação de sua data de emissão, pelo que 

após corrigido, o cheque foi compensado em seu real valor, qual seja, R$ 

72,00 (setenta e dois reais). Assim, tenho que o fato do banco reclamado 

ter levado á compensação o cheque constando valor errado (a maior), 

não foi este o motivo da sua não compensação, e que após o 

preenchimento da data de emissão o cheque foi devidamente compensado 

no valor estampado na cártula. O documento constante do Id. n. 5437981, 

trazido pelo reclamante da inicial, comprova a inexistência do 

preenchimento da data de emissão, bem como a devolução do cheque em 

05/01/2016, pelo motivo 31, qual seja (devolução por erro formal), assim, o 

cheque não chegou a ser compensado, ou devolvido por insuficiência de 

fundos pelo erro, que após corrigido pelo reclamante e levado a depósito 

em 07/01/2016, o cheque foi compensado em 11/01/2016. Assim, verifico 

que o reclamante não logrou êxito em provar que o cheque foi devolvido 

por erro/culpa exclusiva do banco reclamado, ou que o cheque foi 

compensando, o que geraria o direito de indenização, no entanto, o 

cheque foi devolvido em razão de existência de erro formal, bem assim, 

não comprovou que o ocorrido tenha lhe causado prejuízos de ordem 

moral ou material, já que a situação foi resolvida após o preenchimento da 

cártula, deste modo, não há como dar procedência ao pedido inicial. No 

mais, o reclamante não impugnou a defesa, especialmente os documentos 

apresentados pela reclamada, pelo que devem ser presumidas como 

verdadeiras as alegações não impugnadas nos termos do art. 341, do 

CPC, de modo que, não dependem de provas os fatos notórios, afirmados 

por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo 

como incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência 

ou de veracidade, conforme art. 374 e incisos, do mesmo diploma. Sendo 

assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou 

indevida por parte da reclamada passível de reparação por esta via, não 

há que se falar em ocorrência de dano moral ou material, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa da reclamada na ocorrência do fato danoso. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial e, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I 

do art. 487, do CPC, Declaro Extinto o processo com resolução de mérito. 

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). 

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. 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: 8010121-68.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS DA CUNHA ROGERIO (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DANIEL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010121-68.2016.8.11.0046 REQUERENTE: JACSON PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, DENIS DA CUNHA ROGERIO Vistos etc., A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 
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9.099/95. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio 

da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. E 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. Trata-se de “ação 

indenizatória por danos morais” onde pretende o reclamante ser 

indenizado pelos prejuízos morais que afirma ter suportado em razão de 

ter sido dispensado do trabalho em razão de ter sido acusado de furto, 

afirmando se tratar de acusações injustas, “calunias a fim de ferir a honra 

e a imagem do autor”. Os reclamados apresentaram contestações. 

Primeiramente registre-se que conforme § 3º, do art. 485 do CPC, as 

matérias constantes constante dos incisos IV, V, VI e IX, serão 

conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado. E, em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. Com efeito, a competência é a medida exata 

da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que 

tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, 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. Nesse sentido é a 

orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos “A incompetência 

absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele não o fizer, o 

réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), como matéria 

preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 307). Isto quer 

dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, embora 

procedente, não suspende o processo, como ocorre com a exceção (art. 

306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ Manual de Direito 

Processual Civil, v. I, pág. 157). (grifei e negritei). Vê-se que a reclamante 

ajuizou a demanda pretendendo o reconhecimento do direito ao 

recebimento de danos morais, decorrentes de relação de trabalho, de 

modo que se trata de matéria afeta à Justiça do Trabalho, cuja 

competência é absoluta. Na hipótese, entendo que o Juizado Especial 

Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente, que por sua vez, possui rito especial. Como se vê, não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Assim, reconhecida a 

incompetência deste Juizado Especial, é cabível a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, III da lei n.º 9.099/95, em 

razão da incompetência material.; Pelo exposto, RECONHEÇO a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para processar e 

julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no inc. III, do art. 51 da lei n.º 

9.099/95, e art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para 

apreciação e homologação. 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: 8010121-68.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS DA CUNHA ROGERIO (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DANIEL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010121-68.2016.8.11.0046 REQUERENTE: JACSON PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, DENIS DA CUNHA ROGERIO Vistos etc., A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio 

da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. E 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. Trata-se de “ação 

indenizatória por danos morais” onde pretende o reclamante ser 

indenizado pelos prejuízos morais que afirma ter suportado em razão de 

ter sido dispensado do trabalho em razão de ter sido acusado de furto, 

afirmando se tratar de acusações injustas, “calunias a fim de ferir a honra 

e a imagem do autor”. Os reclamados apresentaram contestações. 

Primeiramente registre-se que conforme § 3º, do art. 485 do CPC, as 

matérias constantes constante dos incisos IV, V, VI e IX, serão 

conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado. E, em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. Com efeito, a competência é a medida exata 

da jurisdição do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que 

tem um órgão jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência 

absoluta, 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. Nesse sentido é a 

orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos Santos “A incompetência 

absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. Mas, se ele não o fizer, o 

réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 113, § 1º), como matéria 

preliminar de defesa (art. 330, II) e não por exceção (art. 307). Isto quer 

dizer que a simples alegação de incompetência absoluta, embora 

procedente, não suspende o processo, como ocorre com a exceção (art. 

306). O réu deve alegá-la e contestar. (...)” (Da obra“ Manual de Direito 

Processual Civil, v. I, pág. 157). (grifei e negritei). Vê-se que a reclamante 

ajuizou a demanda pretendendo o reconhecimento do direito ao 

recebimento de danos morais, decorrentes de relação de trabalho, de 

modo que se trata de matéria afeta à Justiça do Trabalho, cuja 

competência é absoluta. Na hipótese, entendo que o Juizado Especial 

Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a 

presente, que por sua vez, possui rito especial. Como se vê, não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Assim, reconhecida a 

incompetência deste Juizado Especial, é cabível a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, III da lei n.º 9.099/95, em 

razão da incompetência material.; Pelo exposto, RECONHEÇO a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para processar e 

julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no inc. III, do art. 51 da lei n.º 

9.099/95, e art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para 

apreciação e homologação. 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: 8010306-09.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL OAB - MT0017697A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY ABREU SANTOS (REQUERIDO)

VALDINEI CARDOSO FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010306-09.2016.8.11.0046 REQUERENTE: MARCIA FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VALDINEI CARDOSO FARIAS, SIRLEY ABREU 

SANTOS Vistos etc., É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da 

lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição 

do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, 

apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 

realização de outras que entenda necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do 

citado Provimento. E considerando a impossibilidade de julgamento do feito 

neste momento por esta Juíza Leiga, e com intuito de regularizar o 

andamento do feito é que RECOMENDO a conversão do julgamento em 

diligência para DETERMINAR a intimação da advogada da parte reclamante 

para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar o cumprimento do disposto 

no art. 112, do Código de Processo Civil, uma vez que não consta nos 

autos comprovante da notificação da reclamante. Outrossim, intime-se a 

reclamante, pessoalmente, para constituir advogado, caso pretenda, 

encaminhando cópia da petição constante do evento n. 5440386 . 

Intime-se. 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 decisão 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: 8010307-91.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ROLANDO FERRUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL OAB - MT0017697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010307-91.2016.8.11.0046 REQUERENTE: GUIDO ROLANDO FERRUFINO 

REQUERIDO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Vistos etc., É 

certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos 

Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, apreciando os pedidos de 

produção de provas e determinando a realização de outras que entenda 

necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do citado Provimento. E considerando 

a impossibilidade de julgamento do feito neste momento por esta Juíza 

Leiga, e com intuito de regularizar o andamento do feito é que 

RECOMENDO a conversão do julgamento em diligência para DETERMINAR 

a intimação da advogada da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias comprovar o cumprimento do disposto no art. 112, do Código 

de Processo Civil, uma vez que não consta nos autos comprovante da 

notificação da reclamante. Outrossim, intime-se a reclamante, 

pessoalmente, para constituir advogado, caso pretenda, encaminhando 

cópia da petição constante do evento n. 5440416. Intime-se. 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 decisão 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010253-28.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA SILVESTRE MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010253-28.2016.8.11.0046 EXEQUENTE: ROSANE APARECIDA 

SILVESTRE MARTINS EXECUTADO: DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Decido. O requerente manifestou-se pela desistência do feito. 

Em face do exposto, restando inequívoca a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, VIII, do NPC, extingo o processo sem resolução de 

mérito. Proceda-se a desconstituição de eventual penhora efetuada em 

nome da parte executada. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-18.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL OAB - MT0017697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CÉLIO MARIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010286-18.2016.8.11.0046 REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE MEDEIROS 

REQUERIDO: JOSÉ CÉLIO MARIANO Vistos etc., É certo que conforme 

Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do Estado de 

Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis 

“dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;” conforme 

art. 9º,I, a) do citado Provimento. E considerando a impossibilidade de 

julgamento do feito neste momento por esta Juíza Leiga, e com intuito de 

regularizar o andamento do feito é que RECOMENDO a conversão do 

julgamento em diligência para DETERMINAR a intimação dos advogados da 

parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias comprovarem o 

cumprimento do disposto no art. 112, do Código de Processo Civil, uma 

vez que não consta nos autos comprovante da notificação da parte 

reclamante. Outrossim, intime-se a reclamante, pessoalmente, para 

constituir advogado, caso pretenda, encaminhando cópia da petição 

constante do evento n. 5440049. Intime-se. 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 decisão 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: 8010202-17.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA SILVESTRE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010202-17.2016.8.11.0046 REQUERENTE: ROSANE APARECIDA 

SILVESTRE MARTINS REQUERIDO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. O requerente manifestou-se pela desistência do feito. Em face do 

exposto, restando inequívoca a desistência da ação, nos termos do art. 

485, VIII, do NPC, extingo o processo sem resolução de mérito. Proceda-se 

a desconstituição de eventual penhora efetuada. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010189-18.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCELINA ARRAIS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010189-18.2016.8.11.0046 EXEQUENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: EUCELINA ARRAIS SILVA Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte reclamante na petição constante do Id. n. 5438566. Assim, nos 

termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, 

sem resolução de mérito. Sem custas nos termos do art. 54 e 55 da Lei 

9.099/1995. Sentença publicada no Pje. Intime o autor, após arquive-se. 

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. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-40.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GESSY BIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/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)

 

Vistos, etc.. Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do 

Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz 

Leigo nos Juizados Especiais Cíveis ?dirigir o processo, apreciando os 

pedidos de produção de provas e determinando a realização de outras 

que entenda necessárias;? conforme art. 9º,I, a) do citado Provimento. E 

considerando a impossibilidade de julgamento do feito neste momento por 

esta Juíza Leiga, sob pena de nulidade, é que DECIDO: Sabe-se que em 

decisão recente o STJ reconheceu tese de recurso repetitivo (tema 954), 

onde foi proferida a seguinte decisão (em extrato): RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.525.174 - RS (2015?0084767-9). RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO. ERONDINA DE ANDRADE MARAFIGA X OI S.A. DECISÃO. 1. 

Cuida-se de recurso especial, interposto por ERONDINA DE ANDRADE 

MARAFIGA (e-STJ fls. 276-294) em face de acórdão do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, proferido em apelação, nos autos da ação 

declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com pedido de 

repetição do indébito, dano moral e responsabilidade civil contra empresa 

de telefonia pela prática de conduta abusiva, consubstanciada na 

alteração unilateral do contrato, tais como instalação e cobrança de 

serviços não autorizados. Segundo consta, ERONDINA DE ANDRADE 

MARAFIGA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de cobrança 

cumulada com pedido de repetição do indébito, dano moral e 

responsabilidade civil, em face da Brasil Telecom S.A. (OI S.A.), aduzindo 

a prática de condutas comerciais abusivas, como alteração unilateral de 

contratos, instalação e cobrança de serviços não autorizados: PA140 - 01 

FALE - FRANQUIA 230 MINUTOS e COMODIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS 

INTELIGENTES, bem como substituiu arbitrariamente e sem qualquer 

comunicação a assinatura básica residencial pelo plano PA142 - 01 FALE 

MAIS - FRANQUIA 500 MINUTOS e FRANQUIA 500 MINUTOS FALE 

PACOTE FIXO-FIXO. A sentença (e-STJ fls. 181-186) julgou parcialmente 

procedente os pedidos para declarar a nulidade da cobrança dos serviços 

não contratados e determinar a devolução em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, julgando improcedente o pedido de indenização por dano 

moral. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ fls. 

255-273) negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento 

ao apelo da ré para reconhecer que o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de três (03) anos, a contar do ajuizamento da ação e determinar 

que a repetição do indébito ocorra de modo simples, limitada aos valores 

comprovadamente pagos, relacionados às faturas juntadas aos autos. 

Sobreveio o presente recurso especial que foi admitido pela Corte de 

origem como representativo de controvérsia repetitiva (e-STJ fls. 

342-363). 2. Verifico que há multiplicidade de recursos especiais com 

fundamento em idênticas questões de direito discutidas nestes autos, 

evidenciando o caráter multitudinário da controvérsia, versando sobre: 1 - 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 2 - prazo 

prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e 

internet - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; 3 - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); 4 - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela parte autora na fase instrutória ou passível de o 

quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos. 3. Muito embora 

estejam em julgamento, na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 

os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608?

RS e n. 738.991?RS, assim como o conflito de competência n. 138.405?

DF, em que são discutidos tanto o prazo prescricional quanto a 

competência interna nesta Corte para dirimir a questão, se das Turmas 

integrantes da Seção de Direito Privado ou se das Turmas integrantes da 

Seção de Direito Público, o que pode alterar a competência para 

julgamento do presente feito, a multiplicidade de recursos, nas instâncias 

ordinárias, tratando do referido tema (só no Estado do Rio Grande do Sul 

são mais de 15.000 processos), recomenda a imediata afetação. 4. Dessa 

forma, imperiosa a afetação do presente feito a julgamento perante a 

Segunda Seção, pela sistemática dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e 

1.037 do Código de Processo Civil de 2015). 5. Determino a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC?2015. 6. Oficie-se aos 

Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, 

comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja 

suspensa a tramitação dos processos. 7. Dê-se ciência, facultando-se-lhe 

manifestação no prazo de quinze dias (art. 1.038, I, do CPC?2015 c?c art. 

3º, I, da Resolução STJ n. 08?2008) à : a) Defensoria Pública da União - 

DPU, b) Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, c) Federação 

Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, d) Associação Brasileira de 

Telecomunicações - Telebrasil e e) Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor - IDEC. 8. Comunique-se, com cópia deste despacho, ao 

Ministro Presidente e aos demais integrantes desta Corte. 9. Após, vista 

ao Ministério Público Federal para, querendo, oferecer manifestação em 

quinze dias (art. 3º, II, da Resolução n. 08?2008). Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 31 de maio de 2016. Posteriormente, em nova decisão, 

publicada no DJe de 24/06/2016, ficou claro que deverão ser 

peremptoriamente suspensos os processos/casos em que versam sobre 

os seguintes assuntos: - A indevida cobrança de valores referentes à 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em 

contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano 

moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a 

solicitação do usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 
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ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); , - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser 

apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Por final, a decisão foi 

modificada para explicitar que "a suspensão atinge os processos que 

tratem das referidas questões, independentemente da fase em que se 

encontrem e da companhia de telefonia fixa apontada como ré, até que o 

recurso afetado ao regime dos recursos repetitivos seja julgado? e que ?

Deverão ser suspensos os processos em trâmite em todas as instâncias 

da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis 

e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais?. Evidente e consignado 

que a suspensão não obsta a concessão de tutela provisória de urgência, 

desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus 

requisitos de acordo com o Código de Processo Civil de 2.015". Todavia foi 

ressaltado e determinado ainda que "considerando-se que os temas objeto 

da referida afetação influenciam tanto a fase de conhecimento quanto de 

cumprimento de sentença, e que milhares de ações versando sobre essas 

questões jurídicas, em fases processuais diversas, encontram-se 

tramitando nos tribunais pátrios, inclusive juizados especiais, ressoa 

imperiosa a necessidade de se obstar a prática de atos judiciais 

potencialmente lesivos às partes e a prolatação de decisões, nas 

instâncias ordinárias, dissonantes da posição a ser firmada por esta Corte 

Superior por ocasião do julgamento do recurso paradigmático, de modo a 

assegurar a eficácia integral desse provimento jurisdicional" Assim, a 

suspensão da presente ação é medida hierárquica impositiva que se deve 

cumprir. Por todo o exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PRESENTE 

PROCESSO, com fulcro no art. 1.037, II, do NCPC, cumprindo ordem 

dispositiva emanada no REsp 1525174/RS, até que seja julgado o recurso 

repetitivo. Tendo noticia do julgamento, a secretaria deverá intimar as 

partes para dar andamento no processo em até 10 (dez) dias, sob pena 

de não tomada ações positivas ser caracterizado a perda do interesse de 

agir e consequente arquivamento do processo. Que a secretaria tome 

providências para que os presentes autos digitais aguardem no escaninho 

específico com a respectiva marcação do sistema atinente aos feitos 

suspensos. Submeto a presente ao Meritíssimo juiz de direito para 

apreciação e homologação. ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-40.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GESSY BIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/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)

 

Vistos, etc.. Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 

9.099/95. É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do 

Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz 

Leigo nos Juizados Especiais Cíveis ?dirigir o processo, apreciando os 

pedidos de produção de provas e determinando a realização de outras 

que entenda necessárias;? conforme art. 9º,I, a) do citado Provimento. E 

considerando a impossibilidade de julgamento do feito neste momento por 

esta Juíza Leiga, sob pena de nulidade, é que DECIDO: Sabe-se que em 

decisão recente o STJ reconheceu tese de recurso repetitivo (tema 954), 

onde foi proferida a seguinte decisão (em extrato): RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.525.174 - RS (2015?0084767-9). RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO. ERONDINA DE ANDRADE MARAFIGA X OI S.A. DECISÃO. 1. 

Cuida-se de recurso especial, interposto por ERONDINA DE ANDRADE 

MARAFIGA (e-STJ fls. 276-294) em face de acórdão do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, proferido em apelação, nos autos da ação 

declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com pedido de 

repetição do indébito, dano moral e responsabilidade civil contra empresa 

de telefonia pela prática de conduta abusiva, consubstanciada na 

alteração unilateral do contrato, tais como instalação e cobrança de 

serviços não autorizados. Segundo consta, ERONDINA DE ANDRADE 

MARAFIGA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de cobrança 

cumulada com pedido de repetição do indébito, dano moral e 

responsabilidade civil, em face da Brasil Telecom S.A. (OI S.A.), aduzindo 

a prática de condutas comerciais abusivas, como alteração unilateral de 

contratos, instalação e cobrança de serviços não autorizados: PA140 - 01 

FALE - FRANQUIA 230 MINUTOS e COMODIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS 

INTELIGENTES, bem como substituiu arbitrariamente e sem qualquer 

comunicação a assinatura básica residencial pelo plano PA142 - 01 FALE 

MAIS - FRANQUIA 500 MINUTOS e FRANQUIA 500 MINUTOS FALE 

PACOTE FIXO-FIXO. A sentença (e-STJ fls. 181-186) julgou parcialmente 

procedente os pedidos para declarar a nulidade da cobrança dos serviços 

não contratados e determinar a devolução em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, julgando improcedente o pedido de indenização por dano 

moral. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-STJ fls. 

255-273) negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento 

ao apelo da ré para reconhecer que o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de três (03) anos, a contar do ajuizamento da ação e determinar 

que a repetição do indébito ocorra de modo simples, limitada aos valores 

comprovadamente pagos, relacionados às faturas juntadas aos autos. 

Sobreveio o presente recurso especial que foi admitido pela Corte de 

origem como representativo de controvérsia repetitiva (e-STJ fls. 

342-363). 2. Verifico que há multiplicidade de recursos especiais com 

fundamento em idênticas questões de direito discutidas nestes autos, 

evidenciando o caráter multitudinário da controvérsia, versando sobre: 1 - 

ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços 

não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e internet, 

bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re 

ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 2 - prazo 

prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores 

supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando 

de serviços não contratados ou (má) prestação de serviços de telefonia e 

internet - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; 3 - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); 4 - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela parte autora na fase instrutória ou passível de o 

quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos. 3. Muito embora 

estejam em julgamento, na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 

os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608?

RS e n. 738.991?RS, assim como o conflito de competência n. 138.405?

DF, em que são discutidos tanto o prazo prescricional quanto a 

competência interna nesta Corte para dirimir a questão, se das Turmas 

integrantes da Seção de Direito Privado ou se das Turmas integrantes da 

Seção de Direito Público, o que pode alterar a competência para 

julgamento do presente feito, a multiplicidade de recursos, nas instâncias 

ordinárias, tratando do referido tema (só no Estado do Rio Grande do Sul 

são mais de 15.000 processos), recomenda a imediata afetação. 4. Dessa 

forma, imperiosa a afetação do presente feito a julgamento perante a 

Segunda Seção, pela sistemática dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e 

1.037 do Código de Processo Civil de 2015). 5. Determino a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC?2015. 6. Oficie-se aos 

Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, 

comunicando a instauração deste procedimento, a fim de que seja 

suspensa a tramitação dos processos. 7. Dê-se ciência, facultando-se-lhe 

manifestação no prazo de quinze dias (art. 1.038, I, do CPC?2015 c?c art. 

3º, I, da Resolução STJ n. 08?2008) à : a) Defensoria Pública da União - 

DPU, b) Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, c) Federação 

Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, d) Associação Brasileira de 

Telecomunicações - Telebrasil e e) Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor - IDEC. 8. Comunique-se, com cópia deste despacho, ao 

Ministro Presidente e aos demais integrantes desta Corte. 9. Após, vista 

ao Ministério Público Federal para, querendo, oferecer manifestação em 

quinze dias (art. 3º, II, da Resolução n. 08?2008). Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 31 de maio de 2016. Posteriormente, em nova decisão, 

publicada no DJe de 24/06/2016, ficou claro que deverão ser 

peremptoriamente suspensos os processos/casos em que versam sobre 

os seguintes assuntos: - A indevida cobrança de valores referentes à 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em 
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contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. - ocorrência de dano 

moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a 

solicitação do usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o 

reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos. 

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, 

IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do 

credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) 

ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); , - abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser 

apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos. Por final, a decisão foi 

modificada para explicitar que "a suspensão atinge os processos que 

tratem das referidas questões, independentemente da fase em que se 

encontrem e da companhia de telefonia fixa apontada como ré, até que o 

recurso afetado ao regime dos recursos repetitivos seja julgado? e que ?

Deverão ser suspensos os processos em trâmite em todas as instâncias 

da Justiça comum, estadual e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis 

e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais?. Evidente e consignado 

que a suspensão não obsta a concessão de tutela provisória de urgência, 

desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus 

requisitos de acordo com o Código de Processo Civil de 2.015". Todavia foi 

ressaltado e determinado ainda que "considerando-se que os temas objeto 

da referida afetação influenciam tanto a fase de conhecimento quanto de 

cumprimento de sentença, e que milhares de ações versando sobre essas 

questões jurídicas, em fases processuais diversas, encontram-se 

tramitando nos tribunais pátrios, inclusive juizados especiais, ressoa 

imperiosa a necessidade de se obstar a prática de atos judiciais 

potencialmente lesivos às partes e a prolatação de decisões, nas 

instâncias ordinárias, dissonantes da posição a ser firmada por esta Corte 

Superior por ocasião do julgamento do recurso paradigmático, de modo a 

assegurar a eficácia integral desse provimento jurisdicional" Assim, a 

suspensão da presente ação é medida hierárquica impositiva que se deve 

cumprir. Por todo o exposto, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PRESENTE 

PROCESSO, com fulcro no art. 1.037, II, do NCPC, cumprindo ordem 

dispositiva emanada no REsp 1525174/RS, até que seja julgado o recurso 

repetitivo. Tendo noticia do julgamento, a secretaria deverá intimar as 

partes para dar andamento no processo em até 10 (dez) dias, sob pena 

de não tomada ações positivas ser caracterizado a perda do interesse de 

agir e consequente arquivamento do processo. Que a secretaria tome 

providências para que os presentes autos digitais aguardem no escaninho 

específico com a respectiva marcação do sistema atinente aos feitos 

suspensos. Submeto a presente ao Meritíssimo juiz de direito para 

apreciação e homologação. ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-97.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VALTER RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010326-97.2016.8.11.0046 REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

PAULO VALTER RIBEIRO 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 o reclamado/executado quitou o débito referente 

à condenação, conforme certidão constante do Id. n. 5440682, assim o 

feito deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 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. Sentença publicada no Pje. Intimem-se as 

partes. 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 ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-98.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S R TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE JESUS DE BALDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010119-98.2016.8.11.0046 REQUERENTE: S R TRANSPORTES EIRELI - 

ME REQUERIDO: FRANCISCO DE JESUS DE BALDI 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. Pretende o reclamante o recebimento de valores 

referentes a contrato de arrendamento e de compra e venda de veículo 

reboque, afirmando que o reclamado restou inadimplente. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. Estabelece o art. 319, do Código de 

Processo Civil: “A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação.” Estabelece ainda o art. 330 do CPC, que a 

petição inicial será indeferida: “A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si.” No presente caso, vislumbro a 

impossibilidade de prosseguimento da lide, na forma posta, tendo em vista 

que inexiste decorrência lógica do pedido e dos fatos narrados na inicial, 

de modo que não há como analisar os pedidos, especialmente porque os 

mesmos constaram de forma genérica e sem indicação do seu valor, 

inclusive do valor da causa. Já na inicial o reclamante ajuíza ação de 

cobrança pelo rito ordinário, que desde já não compete aos Juizados 

Especiais, mas sim à Justiça Comum, eis que incompatível com o rito célere 

aqui posto. O reclamado por sua vez, requereu reconvenção, também 

impossível em sede de juizados especiais, o que certamente não seria 

passível de análise. Ademais, o reclamante na inicial afirma: “Ocorre que o 

Executado não cumpriu o disposto na cláusula segunda referente ao 

contrato de compra e venda(DOC.4), bem como também deixou cumprir 

com o estabelecido na cláusula quarta do contrato de 

arrendamento(DOC.5) faltando desta forma com o cumprimento de suas 

obrigações.” Isso demonstra que o reclamado, não cumpriu com o 

pagamento do valor de R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais) objetos 

da compra e venda celebrada, bem como não cumpriu com o pagamento 

de 20% dos fretes realizados mensalmente, objetos do arrendamento. No 

entanto, em seu pedido se limitou a requerer: “A TOTAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação, condenando o requerido no pagamento do débito, 

acrescida de juros e correção monetária até a presente data, sob pena de 

não o fazendo serem penhorados tantos bens quantos bastem e forem 

necessários para garantir a dívida exequenda”, e indicou o valor da causa 
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de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).” No entanto, é certo que o § 1º, do art. 

14 da Lei 9.099/95 dispõe que “Do pedido constarão, de forma simples e 

em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.”, e no caso, tendo o reclamante dado à causa o valor de R$ 

18.000,00 (Dezoito mil reais), e mesmo diante da possibilidade do juiz 

corrigir de ofício o valor da causa nos termos do art. 292, do CPC, não há 

como auferir qual o proveito econômico perseguido pelo autor na presente 

demanda, eis que pretende ainda receber o valor referente à porcentagem 

pelos fretes, não comprovados e não indicados na inicial. Nesse sentido: 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O 

PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECORRÊNCIA LÓGICA 

DO PEDIDO E DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. A petição inicial, pelo 

que se verifica, não contém os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 

282 do CPC e, portanto, não tem adequação lógica, de modo que da 

narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, motivo pelo qual 

a petição inicial é inepta. Causa de pedir incompatível com o pedido, de 

modo que não há como analisar a pretensão do autor. Sentença de 

extinção mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

00012443320108260577 SP 0001244-33.2010.8.26.0577, Relator: Carlos 

Alberto Garbi, Data de Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 09/08/2013) E nos termos do disposto do art. 

38 , paragrafo único, da Lei 9.099/95, não se admite, no Sistema dos 

Juizados Especiais, a prolação de sentença ilíquida, como pretende a 

parte autora: “Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção 

do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, 

dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.” No caso, 

também não há como dar liquidez á sentença uma vez que dos autos não 

é possível extrair quais valores se referem à porcentagem pelos fretes. 

Assim, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, com 

arrimo nos artigos 485, I, e 330, I, §1º, I, II, III, e IV, ambos do Código de 

Processo Civil. 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 pulicada no Pje. Intimem-se as partes. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 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. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-98.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S R TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE JESUS DE BALDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010119-98.2016.8.11.0046 REQUERENTE: S R TRANSPORTES EIRELI - 

ME REQUERIDO: FRANCISCO DE JESUS DE BALDI 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. Pretende o reclamante o recebimento de valores 

referentes a contrato de arrendamento e de compra e venda de veículo 

reboque, afirmando que o reclamado restou inadimplente. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. Estabelece o art. 319, do Código de 

Processo Civil: “A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação.” Estabelece ainda o art. 330 do CPC, que a 

petição inicial será indeferida: “A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si.” No presente caso, vislumbro a 

impossibilidade de prosseguimento da lide, na forma posta, tendo em vista 

que inexiste decorrência lógica do pedido e dos fatos narrados na inicial, 

de modo que não há como analisar os pedidos, especialmente porque os 

mesmos constaram de forma genérica e sem indicação do seu valor, 

inclusive do valor da causa. Já na inicial o reclamante ajuíza ação de 

cobrança pelo rito ordinário, que desde já não compete aos Juizados 

Especiais, mas sim à Justiça Comum, eis que incompatível com o rito célere 

aqui posto. O reclamado por sua vez, requereu reconvenção, também 

impossível em sede de juizados especiais, o que certamente não seria 

passível de análise. Ademais, o reclamante na inicial afirma: “Ocorre que o 

Executado não cumpriu o disposto na cláusula segunda referente ao 

contrato de compra e venda(DOC.4), bem como também deixou cumprir 

com o estabelecido na cláusula quarta do contrato de 

arrendamento(DOC.5) faltando desta forma com o cumprimento de suas 

obrigações.” Isso demonstra que o reclamado, não cumpriu com o 

pagamento do valor de R$ 53.000,00 (Cinquenta e três mil reais) objetos 

da compra e venda celebrada, bem como não cumpriu com o pagamento 

de 20% dos fretes realizados mensalmente, objetos do arrendamento. No 

entanto, em seu pedido se limitou a requerer: “A TOTAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação, condenando o requerido no pagamento do débito, 

acrescida de juros e correção monetária até a presente data, sob pena de 

não o fazendo serem penhorados tantos bens quantos bastem e forem 

necessários para garantir a dívida exequenda”, e indicou o valor da causa 

de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).” No entanto, é certo que o § 1º, do art. 

14 da Lei 9.099/95 dispõe que “Do pedido constarão, de forma simples e 

em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das 

partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu 

valor.”, e no caso, tendo o reclamante dado à causa o valor de R$ 

18.000,00 (Dezoito mil reais), e mesmo diante da possibilidade do juiz 

corrigir de ofício o valor da causa nos termos do art. 292, do CPC, não há 

como auferir qual o proveito econômico perseguido pelo autor na presente 

demanda, eis que pretende ainda receber o valor referente à porcentagem 

pelos fretes, não comprovados e não indicados na inicial. Nesse sentido: 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O 

PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECORRÊNCIA LÓGICA 

DO PEDIDO E DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. A petição inicial, pelo 

que se verifica, não contém os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 

282 do CPC e, portanto, não tem adequação lógica, de modo que da 

narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, motivo pelo qual 

a petição inicial é inepta. Causa de pedir incompatível com o pedido, de 

modo que não há como analisar a pretensão do autor. Sentença de 

extinção mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

00012443320108260577 SP 0001244-33.2010.8.26.0577, Relator: Carlos 

Alberto Garbi, Data de Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 09/08/2013) E nos termos do disposto do art. 

38 , paragrafo único, da Lei 9.099/95, não se admite, no Sistema dos 

Juizados Especiais, a prolação de sentença ilíquida, como pretende a 

parte autora: “Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção 

do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, 

dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.” No caso, 

também não há como dar liquidez á sentença uma vez que dos autos não 

é possível extrair quais valores se referem à porcentagem pelos fretes. 

Assim, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, com 

arrimo nos artigos 485, I, e 330, I, §1º, I, II, III, e IV, ambos do Código de 

Processo Civil. Isento do pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95). Sentença pulicada no Pje. Intimem-se as partes. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 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. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-11.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON APARECIDO ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010032-11.2017.8.11.0046 REQUERENTE: CASA DO PRODUTOR 

AGROCENTER LTDA - EPP REQUERIDO: DENILSON APARECIDO ROCHA 

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 objeto da lide, 

conforme manifestação da parte reclamante em Id. n. 9605112, devendo 

assim o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 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. Sentença publicada no Pje. 

Intimem-se as partes, após arquive-se. 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. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-55.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENAL GOMES GRAVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010042-55.2017.8.11.0046 REQUERENTE: CASA DO PRODUTOR 

AGROCENTER LTDA - EPP REQUERIDO: JOVENAL GOMES GRAVA 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 objeto da lide, 

conforme manifestação da parte reclamante em Id. n. 9606303, devendo 

assim o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 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. Sentença publicada no Pje. 

Intimem-se as partes, após arquive-se. 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. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-71.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE LOPES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010028-71.2017.8.11.0046 REQUERENTE: CASA DO PRODUTOR 

AGROCENTER LTDA - EPP REQUERIDO: ALCIONE LOPES DE ARRUDA 

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 objeto da lide, 

conforme manifestação da parte reclamante em Id. n. 9607577, devendo 

assim o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 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. Sentença publicada no Pje. 

Intimem-se as partes, após arquive-se. 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. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-57.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA EDNA CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010070-57.2016.8.11.0046 REQUERENTE: H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - 

EPP REQUERIDO: MARCIA EDNA CORREIA DE OLIVEIRA Vistos etc., A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio 

da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. E considerando que a parte reclamada mesmo 

citada/intimada, não compareceu em audiência de conciliação bem como 

deixou de apresentar defesa, decreto-lhe a revelia, em conformidade com 

o no art. 20, da Lei n. 9099/95 e passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355 II, do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - EPP, em 

desfavor de MARCIA EDNA CORREIA DE OLIVEIRA, embasada em 

cheque. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o reconhecimento da prescrição é a medida que 

se impõe. No caso, a parte reclamante pretende receber o valor de R$ 

332,37 (Trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), 

estampados em cheque emitido em 09/12/2010. A ação foi ajuizada em 

09/03/2016. O prazo prescricional é fixado em lei. O juiz deverá pronunciar 

a prescrição até mesmo de ofício, ou liminarmente, nos termos do art. 332, 

§1º. Do Código de Processo Civil. Neste caso, o prazo para a cobrança, 

conforme o Código Civil Brasileiro, é de cinco anos. Isso segundo o art. 

206, §5º inc. I do Código Civil “prescreve: em cinco anos: a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular”. Nesse sentido: APELAÇÃO. Ação de cobrança. Setença que 

reconheceu a prescrição da pretensão. Preliminar de ofensa ao princípio 

da dialeticidade rejeitada. Crédito originado em instrumento de novação. 

Cerne da lide corresponde a um recibo de quitação dado pela requerente à 

requerida, no qual aquela declara ter recebido montante por meio de. Dois 

cheques e uma transferência eletrônica. Autora alega que os referidos 

cheques nunca foram descontados e não se consubstaciaram em 

novação da dívida. Pretensão prescrita. O prazo prescricional, no caso de 

cobrança embasada em cheque, é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5, 

I, do Código Civil, que disciplina a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento particular. Impossibilidade de 
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suspensão do prazo prescricional. Tanto a ação de sustação de protesto 

como a ação ordinária de anulação de título de crédito ajuizadas contra a 

autora discutiam tão somente a exigibilidade de duplicatas protestadas, 

deixando de versar, portanto, sobre os cheques. Desnecessidade das 

cártulas originais para ajuizamento de demanda. Sentença que deve ser 

mantida. Recurso desprovido. TJSP - APL: 10010150720158260666, 

Relator: JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA 

LÍQUIDA, CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR (CHEQUE). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §5º, INCISO I, 

DO CÓDIGO CIVIL/2002. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Versando o caso 

dos autos sobre o pagamento de dívida líquida e certa constante de 

documento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, 

previsto no art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil. 2. A contagem do prazo 

prescricional inicia-se a partir da data da emissão do cheque. Decorridos 

mais de cinco anos entre a data da emissão do cheque e o ajuizamento da 

presente ação, nenhum reparo merece a sentença que reconheceu a 

prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Recurso de apelação 

desprovido. TJRS - AC: 01329186520178217000, Relator: ADRIANA DA 

SILVA RIBEIRO, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/08/2017) Assim, a prescrição é o mesmo que a extinção da pretensão 

(nasce com a violação de um direito subjetivo a uma prestação) que é o 

poder ou a faculdade de agir a uma prestação. Destarte, o direito não 

socorre os que dormem, sendo assim, sua pretensão tem prazo para ser 

exigida, ela não poderá ser buscada o tempo todo, no caso, decorreu mais 

de 05 (cinco) anos entre a data da emissão da cártula e da data da 

propositura da ação. Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e 

declaro extinto o processo, com análise do mérito, com fulcro no artigo 

487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no Pje. Intimem-se. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação. 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. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-49.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES DA FONCECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010174-49.2016.8.11.0046 REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

EDSON NUNES DA FONCECA 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 objeto da lide, conforme manifestação da parte 

reclamante em Id. n. 5438398 , devendo assim o feito 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. Sentença 

publicada no Pje. Intimem-se as partes. 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 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-40.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NASCIMENTO DE CAMARGO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010421-40.2010.8.11.0046 REQUERENTE: ROBERTO NASCIMENTO DE 

CAMARGO FILHO REQUERIDO: MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções, assim, com permissivo 

legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Em análise ao feito, 

verifico que a extinção do mesmo, sem resolução do mérito é media que 

se impõe. Eis os motivos. De acordo com a inteligência do art. 485, do CPC: 

“ O juiz não resolverá o mérito quando: (...) II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; In casu, a parte reclamante não 

promoveu andamento ao feito, após ser intimado para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias conforme Id. 5395352, 5395358 e Certidão com Id. n. 

9940697, apesar de ciente das consequências estampadas na referida 

decisão. Desse modo, tenho que a parte autora não promoveu os autos e 

diligências que lhe compete, não demonstrando assim, qualquer interesse 

em prosseguir com a presente ação. Pelo exposto, com fundamento nos 

artigo 51, II, da Lei n. 9.099/1995, e 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Intime-se o autor. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

a anotações e baixas 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. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47876 Nr: 3128-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 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 ref. 55, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 1762-82.2016.811.0010

 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: APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16968 Nr: 1529-71.2005.811.0010

 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: MANOEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3958

 Vistos etc.

Considerando o teor do Ofício COREJ/IT – 0091465 (Ref: 20), intime-se o 

credor a fim de requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Não atendido o chamamento judicial, intime-se, pessoalmente, o credor 

para suprir a falta do advogado, em 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de decisão ou sentença 

de extinção da execução.

Intime-se. Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Jaciara - MT, 09 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92134 Nr: 2439-78.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Romera LTDA, MOTOROLA MOBILITY 

COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Fonseca de Mello 

- OAB:222.219 - SP, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - OAB:41766 PR, 

GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:52997PR, PAULO BIZ FARIA - 

OAB:75679PR

 Vistos etc.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em Juízo, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92259 Nr: 2491-74.2017.811.0010

 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: Anderson Cruz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

anulação/cancelamento de negativação indevida c/c pedido de danos 

morais proposta por Anderson Cruz da Silva, em face de Claro S/A.

O feito teve regular trâmite, resultando em sentença de mérito proferida em 

data de 24/01/2018.

A parte requerida à ref. 44 informa o depósito referente ao pagamento dos 

honorários de sucumbência (incontroversos) no valor R$ 1.518,00 (hum 

mil, quinhentos e dezoito reais).

 Assim, em petição de ref. 46, a parte autora pugnou pelo levantamento do 

valor depositado, com expedição do respectivo alvará a ser depositado 

em conta ali informada.

Desta forma, proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a 

liberação dos valores depositados em Juízo (conforme requerido em 

petição de ref. 46), atentando-se para as novas determinações contidas 

na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

Por fim, diante do recurso interposto, bem como a juntada de 

contrarrazões, após a expedição do referido Alvará, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, fazendo grafar as nossas homenagens.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 09 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76774 Nr: 1025-79.2016.811.0010

 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: DARLOT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROTEC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO. A demanda se 

resolverá em conformidade com as normas que regem a relação jurídica 

vivenciada entre as partes envolvidas. Determino a realização de perícia 

técnica no autor, eis que imprescindível à verificação do pedido de 

incapacidade para desempenhar as funções referentes à sua ocupação 

profissional, ante o acidente havido. O autor requereu a prova pericial 

(Ref: 60), ensejando o disposto no “caput”, segunda parte, do art. 95, do 

NCPC. Assim, o autor deveria adiantar a remuneração fixada a título de 

honorários (decisão lançada na Ref: 45). Entretanto, deve ser observado 

que o autor é detentor do benefício processual da gratuidade de justiça 

(Ref: 4), sendo que os valores atinentes a perícia serão suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, mediante a expedição do competente certidão de 

honorários, a ser posteriormente executado pela Sra. perita. Defiro, pois, a 

prova pericial. Ato contínuo, nomeio a Médica Dr.ª Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311-MT, com endereço na Rua Gago Coutinho, nº 519, 

Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (art. 422 do NCPC). 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais). Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a nomeação e indicar assistentes técnicos, caso 

queiram, bem como apresentar quesitos (art. 465, do NCPC). A Sra. Perita 

deve agendar data, hora e local para realização da perícia, devendo 

comunicar a este juízo com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja 

tempo hábil para que sejam efetuadas as intimações necessárias. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da avaliação, para 

entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no Art. 473 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara 

- MT, 09 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72889 Nr: 12790-81.2015.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA CANUTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94609 Nr: 3570-88.2017.811.0010

 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: MANOEL DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5.736 - MT

 Vistos etc.CHAMO O FEITO À ORDEM.É certo que processo caminha para 

decisão de saneamento e organização (art. 357, NCPC).Todavia, entendo 

necessária a tomada de providências.Nesse particular, consigno que o 

hodierno entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, a exigência do 

prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas 

requerendo a concessão de benefícios previdenciários ou de indenização 

securitária obrigatória, não viola ao disposto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, “in verbis....Destarte, conforme entendimento firmado 

pela Corte Superior, o prévio requerimento administrativo se mostra 

essencial para a propositura de demandas cujo objeto seja a concessão 

de benefícios previdenciários ou indenização securitária obrigatória 

(DPVAT).Por todo o exposto, determino a intimação do autor para dar 

entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo.Comprovada a postulação administrativa, a Seguradora Líder 

deverá ser intimada a se manifestar acerca do pedido, em até 15 

dias.Após, tornem os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.Intimem-se.Jaciara - MT, 06 de abril de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 4796-31.2017.811.0010

 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: SANDRA REGINA DIONISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

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

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc....Destarte, conforme entendimento firmado pela Corte 

Superior, o prévio requerimento administrativo se mostra essencial para a 

propositura de demandas cujo objeto seja a concessão de benefícios 

previdenciários ou indenização securitária obrigatória (DPVAT).Por todo o 

exposto, determino a intimação da autora para dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.Comprovada 

a postulação administrativa, a Seguradora Líder deverá ser intimada a se 

manifestar acerca do pedido, em até 15 dias.Após, tornem os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.Intimem-se.Jaciara - MT, 06 

de abril de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93492 Nr: 3053-83.2017.811.0010

 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: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA MARTINS DA SILVA 

- OAB:18.088, CASSIA MARIA PEREIRA - OAB:116221, ENZO RICCI 

FILHO - OAB:5232-MT, WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB:27018

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

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

Anote-se o anunciado no petitório de Ref: 19.

INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas ao final do processo (Ref: 

17).

Ademais, a embargante deve recolher as custas de ingresso em 

conformidade com o valor do bem que pretende resguardar pela tutela 

jurisdicional – até o presente momento não houve a retificação do valor 

atribuído aos embargos de terceiro.

Por outro lado, há que se registrar que o §6º do Art. 98, do NCPC, aduz, 

que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Assim, no prazo acima concedido, e considerando o disposto no §2º, 

primeira parte, do art. 99, do NCPC, caso a embargante queira, proceda ao 

recolhimento das custas e despesas de ingresso em 03 (três) parcelas 

mensais, sendo a primeira parcela na data de sua efetiva intimação, e as 

demais nos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento de cada parcela.

Consigno que nos termos do art. 290, do NCPC, será cancelada a 

distribuição do feito se a parte não honrar com o pagamento assumido.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93211 Nr: 2908-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO, ROBERTA VALÉRIO SUZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente 

à fls.164/166, 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....Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 

506.645,23 (quinhentos e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e 

vinte e três centavos) nas contas da parte executada: NUTRIFÓS 

RAÇÕES LTDA EPP, CNPJ sob o nº 04.188.791/0001-86; MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO, CPF sob o nº 341.853.137-72; e 

ROBERTA VALÉRIO SUZANO, CPF sob o nº 998159.231-53.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 arquivamento do feito até o decurso do prazo 
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prescricional.Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81282 Nr: 2818-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos etc.

 Em vista da petição de ref. 112, defiro a busca de bens via sistema 

INFOJUD, visto que já foram realizadas buscas frustradas perante o 

sistema BACENJUD e RENAJUD.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014).

Com efeito, junto aos autos cópias das 03 (três) últimas declarações de 

imposto de renda do executado, devendo o credor manifestar-se em 15 

(quinze) dias, requerendo o que de direito.

Tendo em vista a juntada de informações sigilosas, processe-se em 

segredo de justiça, nos termos do art. 189, I do CPC.

Ademais, restando todas as diligências infrutíferas, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, 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, 09 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56692 Nr: 1055-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMAR DRISNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Razão assiste a executada em sua petição retro. Assim, intime-se a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 

homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56668 Nr: 1032-42.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA TEREZA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Razão assiste a executada em sua petição retro. Assim, intime-se a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 
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desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 

homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57073 Nr: 1371-98.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MARÇAL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Razão assiste a executada em sua petição retro. Assim, intime-se a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 

homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56617 Nr: 989-08.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER SCHWERINER NEUBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Razão assiste a executada em sua petição retro. Assim, intime-se a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 
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homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55168 Nr: 3574-67.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Razão assiste a executada em sua petição retro. Assim, intime-se a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 

homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56681 Nr: 1045-41.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Razão assiste a executada em sua petição retro. Assim, intime-se a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 
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homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57602 Nr: 1809-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DAIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Razão assiste a executada em sua petição retro. Assim, intime-se a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 

homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56331 Nr: 752-71.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMEM KONIG SPEROTTO, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Nada obstante, ante o silêncio verificado, intime-se, pessoalmente, a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 
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prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 

homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56618 Nr: 990-90.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Razão assiste a executada em sua petição retro. Assim, intime-se a parte 

credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 

homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55203 Nr: 3611-94.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES TORRES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Nada obstante, ante o silêncio verificado, intime-se, pessoalmente, a parte 
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credora para trazer planilha pormenorizada e atualizada do crédito que se 

busca, a fim de se dar regular prosseguimento ao feito, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão da 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do art. 921, do NCPC).

Ainda, na dicção do §2º do art. 509, do NCPC, quando a apuração do valor 

depender apenas de cálculo aritmético, a parte credora poderá promover, 

desde logo, o cumprimento da sentença; caso dos autos, onde já houve 

homologação de cálculos periciais, inclusive com as balizas de sua 

confecção delimitadas.

A propósito, o autor José Miguel Garcia Medina, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 503, ensina:

II. Objeto da liquidação: definição da extensão de obrigação cuja existência 

é reconhecida por decisão judicial. Suficiência de simples cálculos 

aritméticos e presença de liquidez. A liquidação de decisão que se limita a 

reconhecer a existência da obrigação depende de demanda da parte 

(realiza-se `a requerimento do credor ou devedor`, cf. caput do art. 509 

do CPC/2015). Na liquidação, o tema é tratado como a questão principal. O 

objeto da liquidação será distinto do da ação condenatória: destina-se a 

liquidação a definir a extensão de obrigação cuja existência foi 

reconhecida por decisão judicial. A demanda de liquidação se manterializa 

com pedido e causa de pedir próprios, a que corresponde decisão de 

mérito. Tal decisão tem natureza declaratória, tendo por fim apenas 

acertar a extensão da obrigação (contida em decisão condenatória 

proferida anteriormente). Essa decisão e a decisão condenatória que lhe é 

anterior formarão, em conjunto, o título executivo. Como sustentamos em 

outro estudo (Execução civil...cit., 2. ed. 2004, item 11.2.5, p. 212-213), há 

caso em que, para que se considere plenamente configurado um título 

executivo, se exige a participação de dois ou mais elementos integrativos 

na configuração do suporte fático. Tal é o que sucede em relação à 

decisão que julga a liquidação, que, junto com a decisão condenatória, 

integrará o título executivo, notadamente no que diz respeito à liquidez da 

obrigação. O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela 

decisão que condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido 

(quantum debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa 

circunstância – contribuir para a formação do título executivo – não torna 

a decisão constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de 

decisões; o título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de 

liquidação (cf. o que escrevemos em Execução civil...cit., 2. Ed., 2004, item 

11.2.4, p. 209-210; na doutrina, sobre essa discussão, cf. ainda, dentro 

outros, Carmona, O processo de liquidação...RePro 60/44; Gelson Amaro 

de Souza, Notas sobre a liquidação..., RT 675/32; Arthur Mendes Lobo e 

Heveraldo Galvão, Natureza e autonomia da liquidação..., RePro 154/63). 

Não se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é 

determinável, isso é, aferível através da realização de simples cálculos. 

Nesse caso, cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da 

sentença (cf. art. 509, §2º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 

524 do CPC/2015 (CF., também, art. 786, Parágrafo único, do CPC/2015). 

(destaquei)

Intime-se, pois.

Após, à Fazenda Pública Municipal, devendo ser observado o rito próprio 

do Capítulo V - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA (arts. 534/535, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80729 Nr: 2532-75.2016.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARTINS CLEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DETRAN 18º CIRETRAN DE 

JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Rodrigues Corrêa do 

Espírito Santo - OAB:14.133 - 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 as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107331 Nr: 9818-70.2017.811.0010

 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: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA ME , 

LUCIANE CRISTÓVÃO DA ROCHA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:9.751/MT, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/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 interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Campo Verde - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90155 Nr: 1457-64.2017.811.0010

 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: ARLINDO ATHANAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI RAIMUNDO 

SAMPAIO - OAB:106782

 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 

as partes, acerca da Carta Precatória devolvida e juntada retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79014 Nr: 1810-41.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Zantuti Barbosa -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução convertida pela decisão de ref. 72, 

proposta por Banco Bradesco S/A, em face de Eliane Zantuti Barbosa- 

ME, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos à inicial vieram documentos.

Em petição e minuta de ref.113, as partes informaram que entabularam 

acordo visando à liquidação do débito, pugnando pela sua homologação e 

suspensão.

Vieram-me os autos conclusos.

É relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do NCPC, suspendo o 

processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 
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do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Condeno o executado ao pagamento de custas e despesas processuais.

 Findo o prazo do acordo (10/11/2023), intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 dias, se manifestar.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66949 Nr: 1817-67.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO NARCISO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Francisco Narcizo dos 

Santos em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às refs.172/173.

Alvará expedido em favor do exequente à ref. 185.

Em petição de ref. 187, a causídica indica a conta para a transferência do 

valor, bem como requer expedição de alvará, para recebimento dos 

honorários sucumbenciais.

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.

Ainda determino a expedição de alvará.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 06 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.: 101068 Nr: 6678-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6678-28.2017.811.0010

Código 101068

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” proposta por 

Triunfante Mato-grossense de Alimentos Ltda. em face de Maria Leonete 

Delfina Tomazelli – ME, ambos qualificados nos autos.

A exequente postula pela desistência do feito (ref. 16).

É o que relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que a exequente pleiteou a desistência do 

feito (ref. 16).

Não havendo óbice ao pedido formulado pela exequente, homologo a 

desistência da ação, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

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 

exequente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Desnecessária a intimação da executada, porquanto não contestada a 

ação.

Transitada em julgado, ceertifique-se e arquivem-se com baixa na 

distribuição.

Custas se houver, pela exequente.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91178 Nr: 1964-25.2017.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISL, RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1964-25.2017.811.0010Código 91178Exequente: Isabelly 

Schinoca Lanati, representada por sua genitora Rosimeire Aparecida 

SchinocaExecutado: Heitor Lanati Diante exposto, DECRETO A PRISÃO 

CIVIL do alimentante HEITOR LANATI JUNIOR pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, com fulcro no art. 19, da Lei nº 5.478/68 e art. 528, §3º do NCPC, 

devendo o executado permanecer recolhido em regime fechado e em local 

separado dos presos comuns, conforme disposto no § 4º do art. 528 do 

NCPC.Em seguida, expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, 

devendo nele constar que a autoridade que efetuar a detenção deve dar 

cumprimento ao inciso LXII, do art. 5º, da Constituição Federal, com 

imediata comunicação da prisão à família do preso ou à pessoa por ele 

indicada. Consigne-se ainda, no mandado, que o cumprimento integral da 

prisão não exime o devedor do pagamento das prestações alimentícias, 

vincendas ou vencidas e não pagas (art. 19, § 1º, da Lei nº 5.478/68 r art. 

528, §5º do NCPC).Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Jaciara/MT 09 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.: 111114 Nr: 1682-50.2018.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER CAMACHO 

CAVALCANTE JÚNIOR - OAB:18052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso, II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Sem custas processais frente a gratuidade da justiça concedida 

ao exequente.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa 

na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara - 

MT, 09 de abril de 2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54681 Nr: 3119-05.2013.811.0010

 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: CELMA RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 
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Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº 3119-05.2013.811.0010

Código nº 54681

VISTOS ETC,

Intime-se o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias manifestar acerca 

dos pedidos de fls. 222/229.

Nada postulado, certifique-se.

Havendo manifestação, ao autor para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55927 Nr: 399-31.2014.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARDOSO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDSON GONÇALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 399-31.2014.811.0010

Código nº 55927

VISTOS ETC,

Roberto Cardoso Lima ajuizou “Ação Cautelar de busca e Apreensão”, em 

face de Joedson Gonçalves Barbosa ambos qualificados nos autos.

O procurador do requerente foi intimado para acostar nos autos a certidão 

de óbito do autor, conforme informado à fl. 41, porém deixou transcorrer 

“in albis” o prazo, quedando-se inerte, como consta na certidão de fl. 44.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do 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, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de Janeiro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 77745 Nr: 1391-21.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RUSSI JUNIOR, KALLEO JACOB DE 

CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado KALLEO 

JACOB DE CARVALHO, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código penal 

e, por consequência, CONDENO o acusado NELSON RUSSI JÚNIOR, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no 

artigo 180, cabeça, do Código Penal. Fixo como regime inicial de 

cumprimento de pena o ABERTO, conforte artigo 33, §2°, “c”, do Código 

Penal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena 

privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o 

réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são 

favoráveis, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 02 

(duas) restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à 

comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento 

de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à 

época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo 

pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade 

específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ. Consigno que o 

detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de 

direito será fixado em sede de execução de pena, através da competente 

audiência admonitória.2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando as condenação do réu, com suas devida 

identificação, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, 

parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 

1988;3)Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem 

como, à POLITEC e a INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa 

aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do 

Código Penal e artigo 686 do CPP;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 94602 Nr: 3565-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DUARTE GERMANO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou alegações finais 

conforme juntada na ref.52.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor do acusado para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 9 de abril de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte promovida para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 12623375 e seguintes.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-40.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000330-40.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 22.508,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA JOSE NASCIMENTO DE ALMEIDA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos, 

etc. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte reclamante, 

eis que não encontra previsão legal em nosso ordenamento jurídico. 

Deveria a parte apresentar recurso cabível para a rediscussão da matéria 

ou modificação da decisão, o que não foi feito. Decorrido prazo recursal, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M BORTOLOTO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000489-80.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELISANGELA SOARES DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: M BORTOLOTO COMERCIO - ME Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte reclamante alegar não 

possuir comprovante de residência em seu nome, determino desde já que 

o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos 

para que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no 

tocante a residência do reclamante, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000799-23.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIANA AMARO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Retirem-se os autos da tramitação urgente, já que não há 

justificativa para tal prioridade. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000496-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000496-72.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEX 

DA CONCEICAO DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000497-57.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEX 

DA CONCEICAO DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. 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
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001024-43.2017.8.11.0010; 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: ALEX NOVAES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Retire-se os presentes autos da tramitação urgente, vez 

que já passaram à fase de cumprimento de julgado. 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: 1000680-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000680-62.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIETE DE 

SOUZA BARROS Parte Ré: REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA Vistos. Manifeste-se a parte exequente em 05 (cinco) dias sobre os 

valores depositados nos autos, sob pena de se presumir aceitação com a 

consequente extinção, art. 924, II e 925, ambos do CPC. Retire-se o feito 

da tramitação urgente, vez que já passou à fase de cumprimento de 

julgado. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WINDERSON DE LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000757-71.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, DIREITO DO CONSUMIDOR, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WINDERSON DE LIMA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. 1- Intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. 2- Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. 3- Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4- Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000699-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GARCIA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000699-68.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSIANE GARCIA DE CAMPOS 

Parte Ré: EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. 1- Intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. 2- Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. 3- Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4- Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DAMASCENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000346-91.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.141,37; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LETICIA DAMASCENO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a petição inicial carece 

de documento essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de 

endereço, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. 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: 1000082-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ARQUELINA RIBEIRO DE MELO (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 DESPACHO Processo: 

1000082-74.2018.8.11.0010; 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: ARQUELINA RIBEIRO DE MELO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Desnecessária citação, 

uma vez que a parte reclamada compareceu espontaneamente nos autos, 

conforme art. 18, §3º da Lei 9.099/99. Intimem-se as partes a comparecer 

à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-as das 

consequências do não comparecimento injustificado. 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE SOUZA FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000321-78.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 928,29; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VERAO 

MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: JONAS 

DE SOUZA FONTES Vistos. A teor do que dispõem o art. 321, enunciado e 

parágrafo único, do CPC, faculto a parte autora providenciar a emenda da 

inicial no prazo de 15 dias, juntando a petição inicial novamente, sob pena 

de indeferimento. Tal diligência se faz necessária tendo em vista que, por 

erro do sistema virtual PJE ou outro motivo na oportunidade do competente 

protocolo, a petição inicial não pode ser visualizada/analisada. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001057-33.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 19.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCIA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Não há qualquer comprovação de depósito de 

valores nos autos, apesar do que relata a parte à 12529189. Assim, digam 

as partes em 05 (cinco) dias o que de direito, sob pena de tornarem os 

autos ao arquivo. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUELINA RIBEIRO DE MELO (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)

 

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: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono 

(a) Dr (.ª) Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: 

MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - ATÉ 

699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 

09:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará 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 e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000194-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12063079 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000197-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12063217 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 
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intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000193-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12063030 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12063095 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-88.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIANNEY TEXEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 12429213 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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 que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12411751 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BELO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12443122 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RHONAN COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Patrícia Gomes Araújo OAB - GO26309 (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12270191 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000578-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE OLIVEIRA IVO ROTILI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000578-40.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 3.528,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRA SANTI - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: AMANDA DE OLIVEIRA IVO ROTILI Vistos. Revogo a decisão 

de Num. 11975132 e indefiro o pleito por penhora de valores, já que o feito 

fora extinto por abandono das partes. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000337-32.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DANIEL JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Dispensada a tentativa de conciliação entre as 
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partes em audiência, conforme requerido, até porque ausente autorização 

legal para que a reclamada venha transigir. Manifeste-se a parte autora 

em 05 (cinco) dias, caso queira, sobre a prejudicial de mérito arguida na 

contestação. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000887-61.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.663,54; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: VANDERLEIA FRANCO Vistos. 1- Intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. 2- Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. 3- Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4- Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-07.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000910-07.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 759,35; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: DAIANY 

CRISTINA MARTINS DOS SANTOS Vistos. 1- Intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. 2- Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. 3- Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4- Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000881-54.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 908,98; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: LUZIA 

FERREIRA DA SILVA Vistos. 1- Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. 2- Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento 

de julgado. 3- Tomem-se as demais providências de estilo. 4- Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000194-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12638976.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12638947.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000197-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12638997.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000193-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 12638984.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DAMACENA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (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 . 

1001146-56.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 10 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DOS SANTOS GOMES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (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 . 

1001147-41.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 10 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ABADIA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

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 . 

1000933-50.2017.8.11.0010 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, 10 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000481-06.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 13.662,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GENILDO FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que 

procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da vasta documentação apresentada em harmonia 

com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos 

da decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Entendo, 

pois, que enquanto pendente a discussão judicial em torno de determinado 

débito apontado pelo credor, veementemente contestado pela parte 

reclamante, deve-se manter positiva a ficha cadastral do devedor, sob 

pena de prejuízos irreparáveis, pois que, hodiernamente, a figuração em 

lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito implica em 

imediata restrição comercial do negativado. Seja notificada a requerida a 

não incluir o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, 

SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de 

crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa 

imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado em razão deste 

débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência 

pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 3. Defiro o benefício da Justiça Gratuita 

a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral no 

prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 5. Intime-se a parte requerente da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 6. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 7. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000486-28.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 7.110,08; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JEFERSON DA SILVA SOUZA 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: 1000487-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FELIX DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 
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1000487-13.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 16.075,44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GILBERTO FELIX DE BRITO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, 

chego à conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de 

inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de 

Proteção ao Crédito, notadamente, diante da vasta documentação 

apresentada em harmonia com os argumentos levantados e a 

possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Entendo, pois, que enquanto pendente 

a discussão judicial em torno de determinado débito apontado pelo credor, 

veementemente contestado pela parte reclamante, deve-se manter 

positiva a ficha cadastral do devedor, sob pena de prejuízos irreparáveis, 

pois que, hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito implica em imediata restrição comercial do 

negativado. Seja notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto 

às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais, 

nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. Sem prejuízo das providências 

supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa escrita ou oral no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5. 

Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 6. Tomem-se as demais providências de estilo. 7. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOEL RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLOG SITE A BRONCA POPULAR (REQUERIDO)

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000329-55.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MAX JOEL RUSSI Parte Ré: REQUERIDO: 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BLOG SITE A BRONCA 

POPULAR, EDESIO DO CARMO ADORNO Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “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”. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração objetiva alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistem os citados vícios na decisão 

atacada, vez que pela petição inicial a parte reclamente discrimina qual 

conteúdo entende como abusivo, qual seja, aquele que pode ser 

a c e s s a d o  p e l o  l i n k : 

http://www.abroncapopular.com.br/2018/03/02/pesquisa-interna-cai-como

-baldede-agua-gelada-na-cabeca-de-governistas-taques-f ica-atonito/ , 

bem como a divulgação deste no perfil de rede social, também identificado. 

Pelo exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a 

decisão na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - 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: 

1000500-12.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 19.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALMOR FRANCO Parte Ré: REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 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
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000111-27.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 13.902,91; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAYRA ROMERO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Diante da negociação 

extrajudicial realizada entre as partes para parcelamento do débito 

discutido, resta prejudicado o requisito do perigo de dano necessário para 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida, até porque a parte 

reclamante não se encontra mais inadimplente e sob o risco de corte de 

energia em sua unidade consumidora por ocasião daquela respectiva 

cobrança. Isto posto, REVOGO a decisão anterior no que tange a 

concessão da tutela de urgência. Aguarde-se a realização da audiência 

designada. Consigne que, por não guardar relação com o débito discutido 

nos autos, a parte reclamante deverá adimplir as faturas mensais 

normalmente. Intime-se. Cumpra-se Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000972-47.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DEJAIR PERUZZO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

TV Vistos. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BORGES TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000510-56.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.883,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CLEUZA BORGES TRAJANO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000540-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOFFER PABLO MOTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000540-91.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTOFFER PABLO MOTA MAGALHAES Parte Ré: REQUERIDO: TIM 

CELULAR 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. 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. 4. Tomem-se as demais providências de 

estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000544-31.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.603,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NEUSA SILVA MACEDO Parte Ré: REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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: 1000546-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OVILIAN JUNIOR FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (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: 

1000546-98.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OVILIAN JUNIOR FERREIRA SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. Depois de 

detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de 

urgência para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos 

cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da 

vasta documentação apresentada em harmonia com os argumentos 

levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões 

pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Entendo, pois, que enquanto 

pendente a discussão judicial em torno de determinado débito apontado 

pelo credor, veementemente contestado pela parte reclamante, deve-se 

manter positiva a ficha cadastral do devedor, sob pena de prejuízos 

irreparáveis, pois que, hodiernamente, a figuração em lista de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito implica em imediata 

restrição comercial do negativado. Seja notificada a requerida a não incluir 

o nome do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço 

de Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso 

a inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionado em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência pelo não 

cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 3. Defiro o benefício da Justiça Gratuita a parte, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 4. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral no 

prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 5. Intime-se a parte requerente da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 6. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 7. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000547-83.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 38.725,86; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARLENE DE OLIVEIRA 

MATOS Parte Ré: REQUERIDO: CIELO 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: 1000551-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/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: 

1000551-23.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVAN XAVIER DE SANTANA 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
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1000068-90.2018.8.11.0010; 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: GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Desnecessária citação, 

uma vez que a parte reclamada compareceu espontaneamente nos autos, 

conforme art. 18, §3º da Lei 9.099/99. Intimem-se as partes a comparecer 

à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-as das 

consequências do não comparecimento injustificado. 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: 1000076-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000076-67.2018.8.11.0010; 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: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1000085-29.2018.8.11.0010

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: 

1000085-29.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.352,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 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: 1000084-44.2018.8.11.0010

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: 

1000084-44.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.399,80; 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 
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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: 1000137-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLLENNE TAVEIRA DOS ANJOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLENNE TAVEIRA DOS ANJOS OAB - 956.960.241-49 

(REPRESENTANTE)

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000137-59.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 9.457,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO Parte Ré: REQUERIDO: 

KARLLENNE TAVEIRA DOS ANJOS & CIA LTDA - ME REPRESENTANTE: 

KARLLENNE TAVEIRA DOS ANJOS Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do prazo recursal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE RODRIGUES DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000317-41.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.407,46; Tipo: Cível; 

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

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

CLAUDETE RODRIGUES DUARTE 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: 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: 1000318-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON ELETERIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000318-26.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.051,80; Tipo: Cível; 

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

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

EVERSON ELETERIO 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 

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 
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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: 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: 1000320-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA MARQUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000320-93.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.316,96; Tipo: Cível; 

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

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

JESSIKA MARQUES PEREIRA 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: 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: 1000322-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000322-63.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.719,02; Tipo: Cível; 

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

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS 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. 
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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: 1000323-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA DE JESUS CORREA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000323-48.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 755,95; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VERAO 

MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: LAURA 

DE JESUS CORREA NOGUEIRA 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: 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: 1000325-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000325-18.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.680,57; Tipo: Cível; 

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

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

LUCIENE FERREIRA 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 290 de 511



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: 1000327-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000327-85.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 3.662,32; Tipo: Cível; 

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

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

SHEYLA FERREIRA FELISDORO 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: 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: 1000459-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000459-79.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 13.104,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: INGRID GABRIELA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000656-34.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 278,17; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001151-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001151-78.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE AÉREO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS Parte Ré: 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do prazo recursal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ABADIA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000933-50.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.187,74; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANGELA ABADIA APARECIDO Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE ASSIS (REQUERENTE)

OSIEL SANTIAGO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000165-27.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 17.115,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA 

DE ASSIS, OSIEL SANTIAGO BENTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Ante a falta de 

previsão legal, deixo de receber o recurso adesivo interposto pela parte, 

até porque alheio aos princípios que regem o sistema dos Juizados 

Especiais Cíveis. No sentido é o Enunciado n.º 88 do FONAJE. Seguindo, 

tendo em vista a afirmação da parte recorrida/reclamante de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no art. 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. No mais, cumpra-se 

a decisão anterior. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000671-03.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO 

RAEL SANTINI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando o teor do ofício 

Circular nº. 341/2013- SCS da Corregedoria Geral de Justiça/ TJMT, que 

recomendou aos magistrados a efetiva análise do pedido de gratuidade 

antes do deferimento e, por visualizar no feito elementos que evidenciam a 

falta de pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita, 

considerando, neste aspecto, a presunção relativa de veracidade da 

declaração de hipossuficiência apresentada, DETERMINO a parte 

postulante que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente provas 

concretas acerca da impossibilidade financeira para arcar com as custas 

processuais ou recolha o preparo recursal, nos termos do art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/95, sob pena de deserção. É evidente que não pode ser 

considerado pobre na forma da lei quem possui consumo de energia 

elétrica no patamar do reclamante. Acerca do tema, o Superior Tribunal de 

Justiça já ponderou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. 

INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1- A declaração pura e simples do interessado 

não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a 

se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2- A 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser analisada 

conforme o caso concreto, não bastando a simples declaração de 

necessidade financeira. 3- Agravo desprovido. (TJ-DF - AGI: 

20150020287488, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 

Julgamento: 02/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/03/2016 . Pág.: 345) “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). O consumo de 

energia elétrica é um dos critérios levados em consideração para medir as 

condições econômicas de uma família, especialmente a renda, como pode 

ser visto em vários trabalhos sobre o tema: “wttp://www.usp.br/nereus/?

p=1351”. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-33.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000669-33.2017.8.11.0010; 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: VALDIVINO CANUTO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Não apresentado preparo no prazo legal 

(Num. 12550168), declaro deserto o recurso interposto. Requeiram as 

partes o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000930-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIANO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Companhia Energetica do Ceara (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000930-95.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO FABIANO DE FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: COMPANHIA 

ENERGETICA DO CEARA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do prazo recursal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LILIANO GARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 DECISÃO Processo: 

1000586-17.2017.8.11.0010; 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: ADEMIR LILIANO GARDIN Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000983-76.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 6.135,17; 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: 

SERGIO PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do prazo recursal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA MARIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS OAB - PI13269 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000226-82.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NEUMA MARIA SILVA SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida 

de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000761-11.2017.8.11.0010; 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: GISELE SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-31.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUEID FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000986-31.2017.8.11.0010; 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: 

SUEID FERREIRA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010772-19.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010772-19.2013.8.11.0010; Valor causa: R$ 900,00; Tipo: Cível; Espécie: 

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)/[ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Vistos. Em 

atento exame quanto ao pedido de penhora “on-line”, pelo Sistema 

“Bacenjud”, constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva 

deve ser deferida eis que, além de se constituir medida judicial com 

sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste momento 

processual. Para tanto, traga a parte exequente o valor atualizado da 

dívida e o CPF/CNPJ da executada, no prazo de 05 (cinco) dias. Assinalo, 

unicamente, que sendo negativa a existência de numerário em contas 

bancárias em nome da parte devedora, deverá ser intimada a parte 

credora a, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens passíveis de 

constrição, sob pena de extinção da demanda executiva. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001018-36.2017.8.11.0010; 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: IVO FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL 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. Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, 

com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001096-30.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANITA FERREIRA DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL 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. Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, 

com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-70.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

INEZ BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000673-70.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: INEZ 

BERNARDES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: CITY LAR - DISMOBRAS 

IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO 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. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MINCHAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001076-39.2017.8.11.0010; 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: LEANDRO MINCHAO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000577-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE MELO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000577-55.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

LUZINETE DE MELO RAMALHO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL 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. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSME JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000291-77.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

COSME JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAYRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000487-47.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 822,31; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSIMAYRE RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Considerando 

que a parte executada 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. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000689-24.2017.8.11.0010; 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: FRANCISCA DA SILVA MOURA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

executada 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. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000575-85.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 25.206,10; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JACKSON DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte executada 

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. Indefiro o pleito para 

condenação da parte embargante em honorários por ausência de previsão 

legal. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com 

as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CICERO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000765-48.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 105,98; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANTONIO CICERO DA SILVA SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte executada 

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. Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, 

com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-31.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000070-31.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AMARIZANE CANEDO TERUYA Parte Ré: REQUERIDO: VALPARAISO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI Vistos. Considerando 

que a parte executada 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. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001009-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOBELINA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001009-74.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.065,98; 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: JOBELINA FERNANDES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

executada 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. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON WILLIAN GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000239-81.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 490,30; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JADSON WILLIAN GALDINO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Considerando que a parte executada 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. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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 SENTENÇA 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, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000150-58.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.542,80; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MARGARETE DE OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 1. Cuida-se embargos de 

declaração em que a parte Embargante alega omissão da Sentença 

exarada na ID 10461916, posto que a sentença teria deixado de apreciar a 

legitimidade da filha da falecida Luciane Teganhe como sucessora 

processual. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No mérito, 

desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, reverterem o entendimento do juízo prolator, mediante o 

pedido de habilitação nos autos e sucessão processual, decorrente do 

falecimento da reclamante Margarete de Oliveira. Não há o que aclarar ou 

colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. 

Não é dado às partes buscarem rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 297 de 511



fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a 

sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, 

Imperativo OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, 

porquanto, como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, 

tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, 

modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora 

impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga Vistos. 1. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. 2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-14.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA GERALDA DA CRUZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

8010147-14.2015.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: MARIA CICERA GERALDA DA CRUZ LIMA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. O recurso 

deve ser recebido e provido. Trata-se do Cumprimento de Acordo 

celebrado entre as partes, em que a parte promovente MARIA CICERA 

GERALDA DA CRUZ LIMA interpõe o presente em desfavor de OI S/A, 

versando sobre o valor remanescente de 10% ou seja, R$ 428,26 do 

acordo que não foi levantado. No caso, alega a parte Reclamante, ora 

Embargante, o saldo remanescente. Alega ainda, que a embargada está 

em recuperação judicial devendo o processo ser suspenso. Inicialmente 

verifica-se que no âmago da decisão ficou estabelecido: Diante do 

exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

20, da Lei n.º 9.099/95, reconheço como verdadeiros os fatos apontados 

pela parte promovente, decretando desta forma, a REVELIA da parte 

promovida Oi S.A. e, de consequência, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar nula a cobrança excessiva de 

R$ 189,74 (cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem 

como, para condenar a empresa promovida ao pagamento da quantia de 

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

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC), e correção monetária desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC. Deixo de apreciar o 

pedido para pagamento do valor incontroverso tendo em vista que já 

houve pagamento do débito e o pleito pela restituição das quantias 

cobradas a mais serão efetuadas em outro processo, conforme informado 

na petição de ID n. 784555. Deixo de condenar em custas processuais e 

honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 54 da Lei nº 

9.099/95. P. R. I. Cumpra-se. Às providências. Jaciara-MT, 15 de setembro 

de 2016. Salienta-se, que como é notório, a parte executada Oi S/A está 

em fase de recuperação judicial e, portanto, requer seja afastada toda e 

qualquer penhora sobre créditos ou ativos financeiros, sob pena de 

prejudicar e inviabilizar o Plano de Recuperação Judicial. Em sede de 

juizado especial não se fala em suspensão da execução, como 

consignado na decisão em que admitida a recuperação judicial, ou seja, 

havendo o deferimento da recuperação judicial, ainda que em medida 

acautelatória, extingue-se a execução com a expedição do título de crédito 

para habilitação no concurso universal de credores. Analisando os autos 

verifico que a execução não merece prosseguir, haja vista que a empresa 

executada está no momento passando por um Plano de Recuperação 

Judicial, conforme pode facilmente acompanhar nos autos de nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na comarca do Rio de Janeiro/RJ. 

Neste aspecto, tenho que a presente execução deve ser julgada extinta, 

possibilitando a parte exequente a habilitar-se o seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei 

nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 - FONAJE - 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. Art. 59. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. Destarte, o 

artigo 8º da Lei 9.099/95 é taxativo em determinar: Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade desta Lei. O presente juízo calculou a condenação de forma 

atualizada para expedição de certidão de crédito, insta salientar, a 

inaplicabilidade da multa de dez por cento, pois a reclamada já se 

encontrava com plano de recuperação judicial aprovado, assim como não 

há determinação especifica para aplicação da referida multa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, opino pelo recebimento e ACOLHIMENTO PARCIAL da 

pretensão posta nos Embargos à execução interposto por MARIA CICERA 

GERALDA DA CRUZ LIMA, nos termos do art. 8º, caput, da Lei n° 9.099/95 

e Enunciado 51 do FONAJE, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juízo para processar e decidir este feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da liquidação extrajudicial da parte 

executada. DETERMINO a expedição de certidão de crédito no valor de R$ 
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428,26 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos). Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 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. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-24.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Número do Processo: 

1000355-24.2016.8.11.0010, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ILDA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: OI 

S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO É de conhecimento público, que a 

parte Reclamada/Devedora (OI S.A.), é beneficiária da recuperação 

judicial, deferida nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara 

Empresarial do Estado do Rio de Janeiro. Deste modo, aplicável à espécie 

o Enunciado nº 51/FONAJE: “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” Em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado na decisão em que admitida a 

recuperação judicial, ou seja, havendo o deferimento da recuperação 

judicial, ainda que em medida acautelatória, extingue-se a execução com a 

expedição do título de crédito para habilitação no concurso universal de 

credores. Nesse sentido: “Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM 

FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. 

Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 

1ª TR – RI nº 0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho 

Fraga – j. 30/06/2015) Sendo assim, já constituído o crédito em favor da 

parte Reclamante/Credora mediante sentença, e diante do óbice legal 

promovido pelo benefício da recuperação judicial, JULGO EXTINTO este 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 8º c.c. o art. 51, incisos II 

e IV, ambos da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 6º, §4º c.c. o art. 52, III, da Lei nº 

11.101/2005 c.c. Enunciado 51/FONAJE. Expeça-se Certidão de Crédito, 

atualizada, em favor do Credor e, após, arquive-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA GRANZOTTO BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000351-50.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA CLEUSA GRANZOTTO BOLZAN Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO É de conhecimento 

público, que a parte Reclamada/Devedora (OI S.A.), é beneficiária da 

recuperação judicial, deferida nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, 

da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro. Deste modo, aplicável 

à espécie o Enunciado nº 51/FONAJE: “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” Em sede de juizado especial não se 

fala em suspensão da execução, como consignado na decisão em que 

admitida a recuperação judicial, ou seja, havendo o deferimento da 

recuperação judicial, ainda que em medida acautelatória, extingue-se a 

execução com a expedição do título de crédito para habilitação no 

concurso universal de credores. Nesse sentido: “Ementa: Embargos a 

execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015) Sendo assim, já constituído o crédito em favor da parte 

Reclamante/Credora mediante sentença, e diante do óbice legal promovido 

pelo benefício da recuperação judicial, JULGO EXTINTO este feito, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 8º c.c. o art. 51, incisos II e IV, 

ambos da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 6º, §4º c.c. o art. 52, III, da Lei nº 

11.101/2005 c.c. Enunciado 51/FONAJE. Expeça-se Certidão de Crédito, 

atualizada, em favor do Credor e, após, arquive-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-79.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANUNCIACAO FLAUZINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000028-79.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 5.628,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: FLAVIA 

ANUNCIACAO FLAUZINO DE SOUZA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000864-18.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EMANUELLE DE 

ALMEIDA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos. No 

dia 25 de setembro de 2017 as partes entabularam acordo – Num. 

10070391, que foi devidamente homologado – Num. 10101632. Na 

transação, concordou a exequente em receber a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) pela total quitação dos pedidos formulados na inicial, 

incluindo o reembolso pelo conserto do veículo e pagamento da oficina. 

Restou expresso ainda no acordo, que a requerente outorga “à requerida 

HDI SEGUROS S/A., a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, 

por todos os danos decorrentes do acontecimento objeto da presente 

ação, para nada mais reclamar a que título for, direta ou indiretamente de 

sua natureza, seja com fulcro contratual ou extra contratual, inclusive no 

que concerne a danos materiais, eventuais lucros cessantes, danos 

morais, corporais e/ou estéticos, pensões vencidas e vincendas, bem 

como acessórios oriundos da presente ação, tais como honorários 

advocatícios, juros, correção monetária, multas e despesas processuais 

ou qualquer outro tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico, 

inclusive aquelas relacionadas a terceiros e oriundas do evento que gerou 

as despesas acima referidas” (grifo nosso). Nota-se, pois, que pelos 

termos do pacto, a exequente foi mantida como responsável pelo 

pagamento dos reparos do bem e abdicou do direito de executar multa ou 

maiores danos decorrentes da demanda. Em seu turno, a executada 

demonstra ter cumprido sua obrigação depositando o valor acordado 

tempestivamente. Sobrevindo, pós acordo, maiores gastos e demora na 

entrega do veículo, a exequente peticionou pela execução da multa diante 

o descumprimento da liminar e dos ulteriores reparos despendidos com o 

bem. Não tem razão a exequente. O acordo homologado faz lei entre as 

partes. Impossível que o juízo se pronuncie ou determine que a parte 

cumpra obrigação com a qual não anuiu. As partes, de livre e espontânea 

vontade anuíram com acordo e, as partes, por livre e espontânea vontade 

podem agora, pela via adequada, acordar sobre aspectos não 

considerados. O título carece dos requisitos necessários para o manejo 

do processo executivo, nos termos perseguidos, razão pela qual este 

cumprimento de julgado deve ser extinto. Diante do exposto, ACOLHO a 

impugnação da parte executada para declarar a exequente carecedora de 

ação executiva e, com base no art. 485, IV, c.c 783, ambos do CPC, 

extinguir o feito. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento 

de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLLO CARNEIRO MORENO LIMA (REQUERENTE)

LUZIA SCOLARI CARARO (REQUERENTE)

CELEIRO DLC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

1000151-82.2018.8.11.0018 REQUERIDO: ZANON & ZANON 

ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para que comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

venham os autos conclusos. Cumpra-se.JUARA, 10 de abril de 2018 Dr. 

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55264 Nr: 1464-08.2012.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB, ABdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vera - OAB:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Exequente: Andreia Borges de Lucas, Cpf: 

02700876130, Rg: 1.645.298-4 SSP MT Filiação: Carmita Januaria Borges, 

data de nascimento: 07/06/1985, brasileiro(a), natural de Itauba-MT, 

convivente, do lar, Endereço: Rua Evandro B. Calvoso, Nº 265, Bairro: 

Jardim Califórnia, Cidade: Juara-MT

Executados(as): Vanderlei Borges Filiação: Jose Borges dos Santos e 

Luzia Mamede dos Santos, brasileiro(a), natural de Novo horizonte do 

norte-MT, , Endereço: Av. Mestre Falcão, Casa 14, Bairro: Celcita Pinheiro, 

Cidade: Novo Horizonte do Norte-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por 

Amanda Fernanda Borges, neste ato representada por sua genitora 

Andréia Borges, em desfavor de Vanderlei Borges, todos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 117 determinou-se a intimação pessoal da exequente, a fim de que a 

mesma promovesse o andamento do feito.

Certidão às fls. 121, informando que não foi possível intimar Andréia 

Borges.

Às fls. 127 a Defensoria Pública se manifestou, pugnando pela extinção 

do feito, tendo em vista que desde 2012 não se localiza a exequente para 

dar andamento processual.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, observo que a Defensoria Pública foi devidamente 

intimado para manifestar endereço do requerente, e pugnou pela extinção, 

tendo em vista a não localização da autora por anos.

Demais disso, certo é que prosseguir com o feito, quando em real 

evidência, a parte exequente o abandona, é desprestigiar os processos 

que merecem atenção e zelo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 
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mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

P.R.

Ciência a Defensoria Pública.

Intimem-se por edital.

 Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72732 Nr: 2548-39.2015.811.0018

 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: Roberto Martins Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Atlética do Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Certifico a tempestividade doS Embargos de Declaração de ref. 88. Nos 

termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito com Vista á 

partre autora para querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35006 Nr: 2583-09.2009.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelen Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca do retorno dos autos da 2ª 

instância, para que querendo requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18852 Nr: 1314-37.2006.811.0018

 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: Gelson Alves de Andrade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Jefferson Aparecido Pozza Fávaro - OAB:233.345, 

Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor acerca do retorno dos autos da segunda 

instância, para que querendo requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58601 Nr: 1091-40.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildete Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Só Cheques Organizações Serviços e 

Cobranças Ltda, André Luiz Murad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo C. Servo - 

OAB:OAB/SP 192.601

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Kenkolife do Brasil, sem qualificação nos autos

Resumo da Incial:...O autor recebeu via correio, a cobrança de uma dívida 

que nunca realizou. Conforme documentos juntados nos autos, foram 

emitidos 12 (doze) boletos no valor de R$-350,00 cada, totalizando o valor 

de R$-4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), todos em nome do autor. Em 

razão disso a requerente procurou o procon de Juara-MT., apresentando 

a reclamação no qual teve conhecimento de que a 2ª requerida era 

responsável pela origem da dívida. Em decisão adminsitrativa prolatada em 

05.07.2011, foi decretada a revelia das requeridas, julgando procedente a 

reclamação e declarando inexistente o débito, bem como o pagamento de 

multa...

Decisão/Despacho:Defiro a gratuidade da justiça.

Citem-se as partes requeridas para, querendo, no prazo legal contestarem 

a ação, advertindo-as que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (artigo 285 e 319 do CPC).

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44043 Nr: 1153-17.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemberg Barros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Valtemberg Barros dos Santos, 

Cpf: 80812597168, Rg: 114.9742-4 SSP MT Filiação: Valter Barros dos 

Santos e Maria Vieira de Oliveira dos Santos, data de nascimento: 

25/01/1976, brasileiro(a), natural de Nossa senhora da glória-SE, 

casado(a), agropecuarista, Endereço: Rua Castanheira, Nº 139, Cidade: 

Brasnorte-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor do executado acima qualificado, 

através das certidões de dívida ativa nº 20126299, descrita na inicial, cujo 

o valor importa em R$-6.650,60

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34593 Nr: 2091-17.2009.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Armazéns Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - 

OAB:SIAPE-1530179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Juara Armazéns Gerais Ltda, 

CNPJ: 03591547000105Inscrição Estadual: 13.192.097-9, brasileiro(a), 

Endereço: Rodovia Mt 338,, Bairro: Km 0, Cidade: Juara-MT

Valor das Custas Processuais:501,73 (quinhentos e um reais e setenta e 

três centavos)

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:inclusão na dívida ativa

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64103 Nr: 1462-67.2014.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Costa Peças-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que mesmo intimada acerca da penhora de fls. 202/203 

(mandado e certidão de fls. 205/206), a executada deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. Ante o exposto, impulsiono o presente feito com 

Vista a autora, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86317 Nr: 5435-59.2016.811.0018

 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: BdLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco de Lage Landen Brasil S/A protocolou neste juízo pleito de 

cumprimento liminar deferido pela 4ª Vara de Sinop (Código 243191), 

sendo que por não localizar os bens nesta urbe pugnou pela remessa dos 

autos ao Juízo de Origem.

Com estas considerações, determino a devolução do autos ao Juízo de 

origem com as cautelas legais.

Eventuais custas remanescentes, pelo requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106909 Nr: 1596-55.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli da Silva Campos

 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 acerca da Juntada de Mandado de ref: 

17, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86720 Nr: 84-71.2017.811.0018

 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: Andre Alves, Maria Nazaré Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o autor, para manifestar acerca do laudo pericial apresentado de 

ref. 39, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98354 Nr: 5813-78.2017.811.0018

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 Vistos etc.

Proceda-se com seu apensamento aos autos Código 88742.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, colha-se manifestação do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103809 Nr: 8647-54.2017.811.0018

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Van Gualberto de 

Mendonça - OAB:31.076

 Vistos etc.

Estando as partes devidamente representadas e sendo rejeitadas as 

preliminares, determino o prosseguimento do feito com a intimação das 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir justificando sua necessidade, sob pena de preclusão.

Outrossim, desde já, havendo informação de que o menor reside com seu 

genitor nesta Comarca, determino a realização de estudo psicossocial, ao 

qual fizo como prazo: 30 (trinta) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83278 Nr: 3713-87.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Arlete 

Gomes da Silva em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e declaro extinto o processo, com exame de mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, por 

se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita. Condeno a parte autora em 

honorários advocaticios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

sob condição suspensiva nos termos do art. 98, §3º do CPC.P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75470 Nr: 3906-39.2015.811.0018

 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: Jair Santos Silverio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício do 

AUXÍLIO-DOENÇA, mantendo a liminar deferida às fls. 53/56, julgando 

extinta a ação, com resolução de mérito.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: JAIR 

SANTOS SILVÉRIO;2.Benefício concedido: Auxí-io doença;3.Data do início 

do benefício: 03/07/2015 (data do requerimento administrativo - até a sua 

reabilitação pelo INSS para habilitá-lo a atividade alternativa e dentro dos 

parâmetros previstos da legislação vigente e aplicáveis à 

espécie).4.Renda mensal inicial: 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício, conforme média aritmética simples do período 

contributivo (PBC).5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tinha sido implantado).Condeno ainda a 

requerida no pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, nos termos do § 2º e 3º do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos termos 

do art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a autarquia do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora.Juros de mora e correção monetária 

nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, ambos desde a 
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citação.Sentença sujeita a reexame necessário (Súmula 490 do 

STJ).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto nos itens 2.8.1.5 e 2.8.1.6 da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, sem manifestação 

das partes, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76001 Nr: 227-94.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Canedo Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONI FERNANDES SANCHES - 

OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:29.208, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:5699

 D E C I S Ã O

Elenita Canedo Martins propôs ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c pedido antecipação de tutela em 

face de Banco Itaú BMG consignado S/A.

Em síntese, alega a autora que é pensionista do INSS e percebe o valor de 

um salário mínimo a título de benefício de aposentadoria nº 1401132038 e 

que realizou um empréstimo financeiro perante o Banco Rural em 

agosto/2010, o qual tinha como data final 20/09/2015.

Relata, porém, que após a referida data notou que os descontos em seu 

benefício continuaram, razão pela qual foi até o INSS e através de 

histórico de consignações constatou que haviam três empréstimos ativos.

Aduz que jamais contratou referidos empréstimos, e que buscou 

solucionar o problema junto ao Banco Bradesco, porém não obteve êxito, 

e que não a resta outra alternativa senão recorrer ao Judiciário.

O pedido liminar foi deferido às f. 33-34, momento em que determinou-se 

que o banco requerido se abstivesse dos descontos indevidos em sua 

conta.

Entre um ato e outro a ação foi sentenciada e julgada improcedente.

Reformada a decisão do Juízo de piso, via apelação (acórdão f. 166), a 

decisão “ad quem” condenou o Banco ao pagamento de indenização por 

danos morais e devolução dos valores descontados indevidamente.

Recebido o pedido de cumprimento de sentença às f. 253/255.

Em seguida consta comprovante de deposito judicial do requerido acerca 

da condenação em segundo grau.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Constato que a parte requerida procedeu ao pagamento dos valores da 

condenação via “Depósito Judicial” na agência bancária do Banco do 

Brasil , conforme comprovado às f. 151.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS expeça-se ofício para a Instituição 

Bancária autorizando o pagamento dos valores na sua integralidade 

conforme dados indicados pelo patrono da autora às f. 173.

Com o pagamento deverá a parte autora informar a quitação do débito, 

acostando aos autos o comprovante.

Com a juntada do comprovante volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104069 Nr: 8797-35.2017.811.0018

 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: Marco Aurélio da Costa Fávaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda, 

Motomagazine Automotores Ltda - "Topical"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando presentes os requisitos 

previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a Requerida (fabricante) 

forneça e entregue ao Requerente um veículo compatível com o adquirido, 

semelhante em modelo e características (Ford Ranger modelo XL CD4 22H, 

cor BRANCA, ano/modelo 2014/2015, chassi 8AFAR23N8FJ304069, placa 

QBD-4602), ao requerente em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 

(quinze) dias, assim permanecendo até o julgamento do feito, sob pena de 

multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de 

descumprimento desta decisão.Intimem-se as partes acerca da presente 

decisão.Citem-se e intimem-se as Rés para contestarem o feito no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial.Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do CPC.Defiro a inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, advirto que o presente 

Magistrado utilizará a Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da 

Prova.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar o patrono da parte requerida Aldenir Rossatti Mancoelho para 

conhecimento e manifestação necessária quanto a juntada de fl.304, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61590 Nr: 4216-16.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.59/62, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66578 Nr: 3423-43.2014.811.0018

 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): Edinilson Francisco Kolling, Tania Isabel Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caporossi e Silva - 

OAB:6183/O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

As partes pugnaram por prova testemunhal.

Assim, tenho por bem DESIGNAR audiência de instrução e julgamento para 

a data de 23.05.2018 às 14h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 
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Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Outrossim, quanto a prova pericial pugnada pela parte requerida, desde já 

ressalto que sua pertinência será analisada em audiência e caso 

necessário será nomeado perito e elencando os pontos que deverão ser 

esclarecido.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 92861 Nr: 3088-19.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandala- Empreendimentos Imobiliarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Iván Zakidalski - 

OAB:39274, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a liminar pleiteado, mantendo a 

tramitação da execução em apenso.Citem-se os embargados, na pessoa 

de seus advogados constituídos na ação principal, nos termos do disposto 

no § 3°, do art. 677 do CPC, a contrario sensu, para contestarem a ação, 

no prazo de 15 dias.Certifique-se a presente decisão nos autos em 

apensoCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62909 Nr: 358-40.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izauro Muchinski

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.117/118, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61095 Nr: 3710-40.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fernandes Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.118, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107249 Nr: 1750-73.2018.811.0018

 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: Carlos Otavio Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda, BRESSAN, 

LAMONATTO & CIA LTDA, Banco GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando presentes os requisitos 

previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a Requerida (fabricante) 

forneça e entregue ao Requerente um veículo compatível com o adquirido, 

semelhante em modelo e características (Chevrolet/S-10, modelo LT FD4, 

CABINE DUPLA, FLEX, tração 4X4, de cor BRANCA, ano/modelo 

2016/2017), ao requerente em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 

(quinze) dias, assim permanecendo até o julgamento do feito, sob pena de 

multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de 

descumprimento desta decisão.Intimem-se as partes acerca da presente 

decisão.Citem-se e intimem-se as Rés para contestarem o feito no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial.Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do CPC.Defiro a inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6°, inc. VIII, do CDC, advirto que o presente 

magistrado utilizará a Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da 

Prova.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101473 Nr: 7501-75.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Eugênio Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório a carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63391 Nr: 810-50.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosinei Pavão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Pinto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 Intimar a patrona da parte autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.72, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41805 Nr: 2240-42.2011.811.0018

 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: TAAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.107, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 66023 Nr: 3065-78.2014.811.0018

 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: Sait Abrasivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R de Melo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA AMATES FRANÇA 

TRAMUJAS - OAB:44758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268

 intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73880 Nr: 3123-47.2015.811.0018

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. R de Melo-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sait Abrasivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA MACHADO MARTINS - 

OAB:18268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA AMATES FRANÇA 

TRAMUJAS - OAB:44758, MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES 

- OAB:31367

 Vistos etc.

Trata-se de exceção de incompetência, em que a excipiente visa 

reconhecer a competência da Comarca de Rondonopolis, atual sede da 

pessoa jurídica.

Inicialmente, é necessário ressaltar que não é o caso de aplicação do 

CDC, pois a relação existente entre duas pessoas jurídicas que atuam no 

mercado de consumo é regida pelo Código Civil. Apenas se aplicaria a lei 

consumerista, caso a excipiente fosse destinatária final dos bens de 

consumo, o que não ocorre na espécie.

Ademais, o endereço informado pela excipiente no momento da 

contratação foi o de Juara, local em que os bens foram entregues. Sendo 

assim, não é exigível que o credor advinhe a mudança de endereço da 

parte!

Durante toda a relação contratual havida entre as partes o endereço da 

excipiente era o de Juara, de modo que a excepta apenas manejou a ação 

no local em que sabia ser a sede social da excipiente, e local em que os 

produtos foram entregues.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a execessão de incompetência do 

juízo.

Preclusa a presente decisão, certifique-se nos autos principais.

Após, arquive-se o presente incidente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 19400 Nr: 1834-94.2006.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaide Joana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43440 Nr: 550-41.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB. Financeira S/A Crédito, Financ. Invest.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Gustavo R. Goes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.413/414, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 3713-92.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Fernandes da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

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

Lima - OAB:3.127-A

 Intimar o patrono da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.178/183, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39391 Nr: 3411-68.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Serrano Cavassani - 

OAB:196.162-SP, Marcelo Tesheiner Cavassani - OAB:71318

 Intimar a patrona da parte requerida, para trazer aos autos, o 

comprovante de pagamento das custas de desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77810 Nr: 1028-10.2016.811.0018

 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: Edivaldo Marcio Santana, Hercolano Domingos de 

Santana, Maria Aparecida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geise de Castro Galdino da Silva, Juízo D. 

Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Código n° 77810

DECISÃO

Dê-se vista ao Ministério Público Estadual para se manifestar a respeito do 

pedido de decretação de prisão civil de fl. 83, e o que mais entender de 

direito.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77810 Nr: 1028-10.2016.811.0018

 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: Edivaldo Marcio Santana, Hercolano Domingos de 

Santana, Maria Aparecida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geise de Castro Galdino da Silva, Juízo D. 

Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 
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Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 S E N T E N Ç A

A Defensoria Pública ingressou com o presente pedido de Homologação 

de Acordo, aduzindo que os requerentes Geise de Castro Galdino da 

Silva, Edivaldo Marcio Santana, Hercolano Domingos de Santana, Maria 

Aparecida Pereira dos Santos, compareceram perante a Defensoria 

Pública e firmaram acordo em relação à guarda, pensão alimentícia, 

despesas extraordinárias e direito de visitas, os dois primeiros em favor 

do filho em comum Luis Eduardo Galdino Santana, e os dois últimos em 

favor do neto. Requer a DPE a homologação do referido acordo, para fins 

de direito.

 À f. 02/03, consta o termo do acordo realizado.

 É o relatório.

 Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária em que se pretende 

homologação de acordo cujos termos estão especificados à f. 02/03.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Por outro lado, a pretensão é juridicamente possível na medida em que a 

matéria objeto de seu pacto comporta fiscalização pelo poder público em 

virtude de sua natureza e relevância.

 Ademais, o acordo realizado entre as partes atende razoavelmente aos 

interesses do infante.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, cumpridas as formalidades legais, 

HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de f. 02/03, o qual fará parte integrante desta sentença. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

DEFIRO a benefício da justiça gratuita, eis que neste momento preenchem 

os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC).

Lavre-se o termo de compromisso da guarda.

Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, com as devidas baixas e 

anotações.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO NATAL BARBOSA (REQUERIDO)

MARCOS PAULO BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000060-89.2018.8.11.0018 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEXSANDRO DIAS 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS PAULO BARBOSA, 

APARECIDO NATAL BARBOSA D E S P A C H O A parte autora deu a 

causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) não justificando o valor 

atribuído. Atento ao que aduz o artigo 291, inciso V do CPC, deverá a 

parte autora quantificar o valor da causa à pretensão econômica aferível, 

ou seja, quantificar o valor a titulo de indenização por danos morais e 

materiais pretendidos. Dessa forma, intime-se a parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), emendar a 

inicial, sanando a irregularidade acima apontada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Cumpra-se. Às providências. JUARA, 5 de abril de 2018. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010291-66.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J SCHMITZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MARIANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010291-66.2012.8.11.0018 

EXEQUENTE: J SCHMITZ - ME EXECUTADO: CLAUDEMIR MARIANI 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. LIBERE-SE o valor bloqueado nos autos para a 

parte exequente na conta indicada na petição do evento n. 14558644, por 

meio de alvará. Em seguida, expeça-se certidão de crédito ao exequente, 

conforme requerido, para os fins previstos no enunciado n. 76 do 

FONAJE. No mais, considerando que já transcorreu o prazo solicitado para 

indicar bens na petição do evento n. 12185329, e considerando que na 

última manifestação, o exequente nada indicou, solicitando apenas a 

expedição de certidão, denota-se 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). 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: 8010121-60.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte autora para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-60.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000200-60.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: RAFAEL RAMOS PEREIRA REQUERIDO: SUBMARINO 

FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA., BANCO CETELEM S.A. 

DESPACHO INTIME-SE a parte requerida para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, quanto a alegação de descumprimento da obrigação 

conforme certidão e faturas inseridas nos IDs: 12017979, 12018171, 

12018424 e 12018445. No mesmo prazo, intime-se o requerente para 

manifestar quanto ao deposito judicial efetuado nos autos ID: 12371205, 

informando a conta bancária para levantamento dos valores e a 

satisfação integral da obrigação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-78.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR STEINHAUSER (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 25/04/2018 13:50 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99089 Nr: 6227-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Promovo o envio dos autos a defesa para se manifestar acerca do 

endereço do réu, o qual não foi encontrado conforme certidão de ref:23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 72037 Nr: 2261-76.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 282, parágrafo 5º do CPP e 

baseando-se no princípio do senso de responsabilidade, defiro o pedido 

defensivo e consequentemente revogo a medida cautelar que restringia a 

aproximação da acusado em relação a menor, mantendo incólume as 

demais medidas cautelares impostas.Consigna-se que a presente decisão 

não concederá a guarda da criança à acusada, bem como não 

estabelecerá qualquer direito de visitas, o que deverá ser pleiteado pela 

genitora, caso tenha interesse, no Juízo competente e por meio de 

advogado  ou  de fensor  Púb l i co .C iênc ia  ao  M in i s té r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000342-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS DESCONHECIDOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000342-09.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: JOAQUIM FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: TERCEIROS 

DESCONHECIDOS VISTOS ETC. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

seguintes do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos, pois o 

autor se desincumbiu de apresentar, ao menos, a identificação da parte 

ré. A propósito, eis lição dos Professores NELSON NERY JUNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY: "A individualização das partes é necessária 

na petição inicial, entre outras coisas, para que a sentença possa obrigar 

pessoas certas. Quando não for possível a menção da qualificação 

completa das partes, é suficiente que as individue. É comum, nas ações 

possessórias, não ser viável a perfeita qualificação do(s) réu(s). Sendo 

possível a individualização, ainda que incompleta a qualificação, o requisito 

estará preenchido." (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 9ªed., São Paulo: Ed. RT, p. 478). [g.n.] Imperiosa, portanto, 

a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do diploma processual, sob 

pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL a fim de 

declinar a identificação da parte ré, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 15 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000452-08.2018.8.11.0025

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:

DENISVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000452-08.2018.8.11.0025 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DENISVALDO 

RODRIGUES DA SILVA BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Intime-se o autor 

para comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do 

feito. No mesmo prazo, deverá o autor comprovar documentalmente que 

constituiu o devedor validamente em mora, na forma estabelecida pelo § 2º 

do art. 2º do Dec.-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Cumpridas as determinações anteriores, tornem os autos conclusos 

para deliberações. Às providências. Tapurah/MT, 4 de abril de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000387-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINDO FRANCISQUETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número do Processo: 1000387-13.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME EXECUTADO: 

DEOLINDO FRANCISQUETTI VISTOS ETC, Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Judicial proposta pela ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR LTDA - ME em face de DEOLINDO FRANCISQUETTI. Inicial e 

documentos devidamente inseridos no sistema PJe. Requer a autora 

parcelamento das custas processuais. Pois bem. Analisando os autos, 

vislumbro que o pleito de parcelamento das custas iniciais comporta 

guarida. A nova lei processual civil autoriza o parcelamento das custas 

processuais, bem como para um ato específico, desonerando, assim, 

aqueles que possuem capacidade financeira, porém sem lhes causar 
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prejuízos. Não obstante, como estipulado no art. 5º, LXXIV da Constituição 

Federal, o acesso à justiça é princípio assegurado a todos, ao passo que 

a obrigatoriedade do recolhimento integral das custas iniciais pode criar 

uma blindagem ao acesso judicial. In casu, a parte autora aduz que está 

passando por dificuldades financeiras devido à redução de programas 

sociais, em específico, o FIES e, aliado a vultosa inadimplência dos 

acadêmicos, razão pela qual pleiteia o parcelamento das custas iniciais. 

Assim, considerando que a Autora alega que vem enfrentando 

dificuldades financeiras e devido ao número considerável de ações já 

ajuizadas, o deferimento do pedido de parcelamento das custas iniciais é 

de rigor. Na esteira é o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Autorizado o parcelamento das 

custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não 

estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que 

sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova 

apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 173399/2016 – Classe 

CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues. 

Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO 

CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o parcelamento das 

custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a 

parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades para o 

recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 148945/2016 – 

Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgado em 12/09/17). 

(grifo nosso). Desta forma, DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6º, do 

CPC e art. 468, § 6º e 7º, da CNGC. INTIME-SE a parte Autora para que 

recolha a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais em 30 

(trinta) dias, sucessivamente. ADVIRTO a Autora que em caso de atraso 

ou não recolhimento das demais parcelas, será CANCELADA a 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Comprovado recolhimento da 

primeira parcela, tornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providencias. Juína, 27 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000374-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMONE DE SOUZA ROCHA OAB - 940.575.911-68 (REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. H. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000374-14.2018.8.11.0025 AUTOR: 

IGOR MATEUS DE SOUZA HUBNER REPRESENTANTE: LUCIMONE DE 

SOUZA ROCHA RÉU: ADRIANO HUBNER VISTOS ETC. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos, pois o Exequente não trouxe com a inicial o título 

executivo, ou seja, a sentença que homologou o acordo constante no id. 

12359361. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 

do diploma processual, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

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

EMENDAR A INICIAL a fim de juntar aos autos o título executivo que 

embasa a presente lide, sob pena de indeferimento da inicial e, 

consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 22 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000380-21.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. D. 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: 1000380-21.2018.8.11.0025 AUTOR: 

INGRIDY NAYARA CARIOCA DOS SANTOS RÉU: OSEIAS RODRIGUES DO 

CARMO 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. Ingrydy Nayara Carioca dos Santos, 

genitora da menor, até o dia 10 de cada mês, a partir da citação, mediante 

depósito na conta bancária a ser informada pela parte autora. Designo o 

DIA 23 DE MAIO DE 2018, às 14h00min, 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 providências. Juína, 23 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000360-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ANDERSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

LENIR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

LINDALVA ERNESTINA DA SILVA LISBOA (REQUERENTE)

MARIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

LAURO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

LEVI LISBOA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

LEONISA SILVA LEVANDOVSKI (REQUERENTE)

JESILAINE SANTOS DA SILVA CAPITANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIACO LISBOA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

Certifico que deixo de citar os herdeiros conforme despacho retro uma 

vez que são autores no procedimento e estão representados por 

advogado nos autos. Procedo a intimação dos autores, na pessoa de seu 

advogado, de todo o teor do despacho contido na id. nº 12300131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000442-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORVANIA CASTRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUDIBORGONHA CASTRO DA CUNHA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000442-61.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ORVANIA 

CASTRO DA CUNHA REQUERIDO: GUDIBORGONHA CASTRO DA CUNHA 

SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA V I S T O S. Cuida-se de ação de 

substituição de curatela, com pedido de tutela de urgência, formulado por 

Orvania Castro da Cunha, objetivando ser nomeada como curadora 

especial de seu irmão, Gudiborgonha Castro da Cunha, em razão do 

falecimento de sua curadora anterior, Sra. Dirce Fernandes da Cunha. 

Relata a autora que o interditado é portador de retardo mental moderado 

(CID 10-F71), sendo incapaz de reger, por si só, os atos da vida civil, 

razão pela qual, nos autos nº 1999/1352, da Comarca de Comodoro/MT, 

foi decretada sua interdição e nomeada como curadora sua genitora, Sra. 

Dirce Fernandes da Cunha. Afirma, ainda, que em decorrência do 

falecimento da curadora em 31/07/2017, passou a exercer o múnus, 

respondendo por todos os atos do curatelado e garantindo sua 

subsistência, razão porque, objetivando regularizar a situação já 

vivenciada, requer seja determinada a substituição da curatela e sua 

nomeação como curadora do interditado. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Decido. Da análise aos 

documentos carreados à inicial verifica-se que a requerente é irmã do 

interditado, tornando evidente sua legitimidade para exercer o encargo, 

bem como que a curadora anterior do interditado, Sra. Dirce Fernandes da 

Cunha, faleceu em 31/07/2017 (ID nº 12505506). Portanto, comprovado o 

vínculo de parentesco entre o curatelado e a requerente, o falecimento da 

sua curadora anterior, bem como os prejuízos a serem causados pela 

impossibilidade do interditando de receber benefícios, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência na forma requerida, pelo que nomeio como curadora 

provisória de Gudiborgonha Castro da Cunha, sua irmã Orvania Castro da 

Cunha. Lavre-se o competente termo, através do qual a Curadora prestará 

o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Após, 

abre-se vista ao Membro do Ministério Público para manifestação. Defiro a 

autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 4 de abril de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1000389-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000389-80.2018.8.11.0025 AUTOR: 

LIONEIA ALVES COUTINHO RÉU: DIOCELIO DUFFECK VISTOS ETC. 

RECEBO a execução de alimentos, pois atende aos requisitos do artigo 

319, do Código de Processo Civil. Processe-se em segredo de justiça 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do CPC. DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita. CITE-SE o Executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 652,89 (seiscentos e cinquenta e dois 

reais e oitenta e nove centavos), provar que o já fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e prisão civil, 

nos termos do art. 528, do CPC. Dê-se vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína, 27 de março 

de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 2676-19.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA À(S) FL(S). 323/331.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 1366-75.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA À(S) FL(S). 266/272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4991 Nr: 13-59.1991.811.0025

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO:(i)A exoneração do comissário da concordata, Luiz Fernando 

Dias, seja por sua renúncia expressa, seja por sua absoluta inercia em 

cumprir o seu mister a contento, salientando que nos termos do art. 170, § 

1º, do Dec.-Lei 7.666/45, descabe qualquer remuneração ao comissário 

desistente;(ii)A intimação do patrono da concordatária e do sócio 

alegadamente sub-rogado nas dívidas da empresa (Elizeu Rizzieri) para 

que se manifestem, em 10 dias, sobre todos os pedidos de habilitação de 

crédito, salvo os já sentenciados, ou seja, os atinentes aos pedidos de 

cod. 4984 (Rodobens Administração e Promoções Ltda.) 4983 e 4990 

(Massa Falida de Garavelo & Cia), 4986 (Brasauto Peças Ltda.), no prazo 

de 10 dias, pena de concordância tácita;(iii)A inclusão na lista geral de 

credores dos créditos reconhecidos nos incidentes de habilitação de 

crédito de cod. 4985 (Banco do Brasil S/A) e 4989 (Gazzoni & Cia Ltda.), 

bem como do crédito reconhecidamente ‘olvidado’ pelos devedores, 

correspondente à habilitação de cod. 4987 (Lecio Pneus Ltda.);Com a 

exoneração do comissário da concordata e visando a otimização do feito, 

forte na concepção de que o comissário “é uma pessoa que, regularmente 

habilitada, trata de negócios mercantis de interesse de terceiros, seja em 

seu próprio nome ou em nome de quem lhe haja cometido o encargo ou 

incumbência de realizar um negócio ou venda [...] (Orlando Gomes apud 

ALMEIDA, Amador Paes, in ‘Curso de Falência e Concordata. São Paulo: 

Saraiva, 2001, p. 403’), entendo cabível a nomeação de terceiros como 

gestores da concordata, já que os sócios da concordatária nem seu 

patrono demonstram qualquer colaboração com o procedimento e nenhum 

dos credores habilitados na ordem inicial de preferencia anuiu ao encargo, 

e o faço nomeando a funcionar como comissário da concordata a 

empresa Dux – Administração Judicial, determinando sua intimação para 

prestar compromisso, na forma do artigo 168 do Decreto-Lei nº 7.666/45, 

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 3996-60.2014.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERCOM VERTENCE GRANDE COM. EXP. LTDA, JOSÉ 

SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO, CARLOS ANDRÉ 

ANDRIONI SALGUEIROLOURENÇO, GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO 

LOURENÇO, ANA PAULA LOURENÇO DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - OAB:., 

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276B, YANA GOMES 
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CERQUEIRA - OAB:5.495 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diz-se isso porque, se por um lado, apresenta-se extremamente 

formalista e desarrazoada a pretensão de extinção dos embargos sem 

julgamento de mérito, porque não garantido o juízo, mesmo havendo 

patrimônio suficiente a tanto, por outro é mesmo de se negar ao devedor 

não diligente, que atua de modo pouco colaborativo no feito, indicando 

bens difíceis de constrição, apontando paradeiro errado, formulando 

pedido de constrição de máquinas localizadas há milhares de quilômetros 

da sede da execução, etc, o tal benefício da menor onerosidade da 

execução porque isso nunca quis significar direito da parte arrastar ou 

protelar a marcha processual, ou de tornar infindável o procedimento 

executório.Assim sendo, antes de analisar eventual hipótese de ausência 

de condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, 

determino:(a)a tentativa de constrição de numerários da executada e de 

seus sócios, via BACENJUD, ante a regra do art. 835 do NCPC, porque 

dinheiro em espécie ou aplicado prefere a qualquer outro bem na ordem de 

constrição;(b)se frutífera a constrição, certifique-se e intime-se os 

executados, inclusive para que indiquem provas que ainda pretendam 

produzir no feito;(c)se infrutífera a diligência, intimem-se os executados a 

indicar bens livres e desembaraçados que garantam a execução e 

estejam dentro dos limites do Estado, comprovando eventual insuficiência 

de patrimônio para fazê-lo, quando somente assim se permitirá que indique 

bens localizados noutras praças e mesmo assim com a prova documental 

da existência e de sua efetiva localização, pena de caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça, bem como acarretar a extinção do feito, 

por ausência de condição de procedibilidade especifica (art. 16 da 

LEF).Publique-se.Cumpra-se, integralmente. Juína (MT), 9 de abril de 2018. 

FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81968 Nr: 1723-16.2011.811.0025

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME, HELCIO 

ANTONIO NALESSO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, 

LEANDRO FÉLIX PEREIRA - OAB:OAB/MT 12.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao que se dessume dos autos, nada disso, há muito tempo, vem sendo 

obedecido e cumprido pelo administrador judicial, razão porque determino 

sua intimação, via DJE (porque absolutamente desnecessária a intimação 

pessoal), para no prazo de 5 dias dar contas de todos os atos praticados, 

manifestar-se sobre as impugnações dos credores, assinalar – com 

relatório pormenorizado – a quantas anda o cumprimento do Plano, tudo 

sob pena de exoneração do encargo, por desídia, nos termos do art. 31 

da Lei de Recuperações e Falência, inclusive devolução dos valores 

recebidos pelo encargo e cancelamento daquilo que havia sido arbitrado 

anteriormente.No mesmo prazo, manifeste-se a devedora sobre as 

petições de fl. 2242/2246 e 2267/2283, explicando o porque de tais 

alegações já que afirma ter sido um sucesso integral a execução do plano 

aprovado na Assembleia Geral de Credores, ao passo que alguns 

credores enjeitam essa conclusão.Noutro passo, nos termos dos arts. 58 

e 59 da LRJF, a aprovação do Plano de Recuperação Judicial implica 

novação das dívidas existentes e, evidentemente, interfere diretamente no 

interesse de agir quanto às impugnações ao quadro geral de credores 

manifestadas anteriormente, exatamente porque faz presumir a anuência 

com a assunção de nova obrigação, essencialmente distinta daquela 

originalmente constituída.Sendo assim, não vislumbro qualquer utilidade na 

manutenção dos procedimentos apensos, com relação às impugnações de 

cod. 84021 (CEMAT S/A), 83564 (Itap Bemis Ltda.), 84026 (Itau-Unibanco 

S/A) 85025 e 85716 (Banco Volksvagen S/A), porque todos esses 

créditos foram inseridos no plano aprovado e não sofreram objeção (salvo 

quanto ao Banco Itau, que objetou e posteriormente desistiu da 

impugnação), e, por conseguinte, estando as dívidas novadas e 

concordes os credores com a proposta, utilidade alguma há em discutir as 

impugnações objetadas quando do início do procedimento...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118722 Nr: 661-62.2016.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, OU A 

RETIRE EM SECRETARIA PARA CUMPRIMENTO, NO PRAZO LEGAL.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000015-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. -. M. (RÉU)

A. R. S. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO INTIME-SE as partes para se manifestarem acerca da 

JUNTADA de ID 12633445. JUÍNA, 10 de abril de 2018. Atenciosamente, 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000738-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DO ESPIRITO SANTO SEHREIBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO)

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SEHREIBER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se a parte autora para manifestar acerca da Juntada de 

ID. 12639089. JUÍNA, 10 de abril de 2018. Atenciosamente, FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127720 Nr: 1064-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.Juína-MT, 14 de março de 2018VAGNER DUPIM 

DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135284 Nr: 5990-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MJBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O art. 485, VIII, do NCPC, dispõe que:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;”

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte requerente pugnou 

pela revogação das medidas protetivas.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, 

tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse nas medidas 

protetivas,

 REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do NCPC.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104972 Nr: 5046-24.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO DE JESUS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o acusado ELMO DE JESUS 

SOUSA, vulgo “LOUBETE”, nas penas do art. 180, “caput”, do CP.Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena.Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 

33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO 

ao réu o direito de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do 

Código Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do 

mesmo diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a 

substituição, CONVERTO a pena privativa de liberdade em uma pena 

restritiva de direitos na forma e condições a serem fixadas em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO proceder à 

suspensão condicional da pena em razão da substituição por PRD.ISENTO 

o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIAM-SE as 

guias de execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua 

impossibilidade, caso em que a execução fiará suspensa até a data do 

seu livramento, observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.06) 

PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.EXPEÇA-SE a certidão de 

honorários determinada à f. 62, ANOTANDO-SE no relatório nos termos do 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas à e. CGJ. P. 

I. C.CIÊNCIA ao MP.Juína-MT, 22/03/2018 VAGNER DUPIM DIASJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98683 Nr: 76-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VALEGUSKI MOUGENOT CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu THIAGO VALEGUSKI 

MOUGENOT CORREA, como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, da 

Lei n. 9.503/97A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime 

ABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do CP.Tendo em vista o regime 

fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.Nos termos do 

artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do 

artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir 

a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena privativa de liberdade 

em uma pena restritiva de direito, que deverão ser fixadas em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO de proceder 

à suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar de medida 

mais gravosa.ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da CNGC/MT );03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) OFICIE-SE 

ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN;06) 

LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a atuação do 

advogado Dativo Dra. Andréia Oliveira Lima para defesa do réu, CONDENO 

o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 9 URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 

da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas. P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249199 Nr: 2680-49.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdCN, NNJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há comprovação documental quanto à 

residência.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 
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do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249199 Nr: 2680-49.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdCN, NNJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON GOMES DE CARVALHO - 

OAB:19970/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a Defensoria tentou entrar em contato com a 

requerente com o fito de obter documento quanto a sua residência, 

obtendo assim resultado infrutífero. Dessarte a DPE requereu que a 

exequente fosse intimida, assim DEFIRO o pleito de fls.15, de modo que 

INTIME-SE pessoalmente a requerente, para comparecer a Defensoria 

Pública de Cáceres, afim de fornecer seu comprovante de residência, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254068 Nr: 5243-16.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdAeS, MCAeS, JMAdS, MJAdS, MDAdS, 

MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de oliveira 

Guimaraes Junior - OAB:5959, José Carlos de Oliveira Guimaraes 

Junior - OAB:5959

 Vistos.

Considerando que esta Magistrada mantém relação de amizade íntima com 

Sra. Dulcelina Sales do Amaral e Silva, de modo que, nos termos do artigo 

145, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeita para a 

condução do presente feito.

Por tais razões, DETERMINO a remessa dos autos ao próximo substituto 

legal constante na escala automática de substituição, prevista no 

Provimento n.º 02/2015/CM do Conselho da Magistratura, com urgência 

ante o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254068 Nr: 5243-16.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdAeS, MCAeS, JMAdS, MJAdS, MDAdS, 

MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de oliveira 

Guimaraes Junior - OAB:5959, José Carlos de Oliveira Guimaraes 

Junior - OAB:5959

 PROCESSO/CÓD. Nº 254068

 Vistos, etc.

Considerando que a suspeição tem caráter pessoal, nos termos do art. 

145 do Código de Processo Civil, atingindo a pessoa do magistrado e não 

do Juízo para o qual foi distribuído o feito, bem como que a magistrada que 

se declarou suspeita encontra-se usufruindo de licença maternidade, de 

modo que a Primeira Vara desta Comarca está sendo jurisdicionada por 

outra magistrada, determino a remessa dos autos ao referido Juízo, 

competente para o processamento do feito.

Saliente-se que nova remessa dos autos para este substituto legal 

somente deverá ocorrer com o regresso da magistrada que se declarou 

suspeita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254068 Nr: 5243-16.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdAeS, MCAeS, JMAdS, MJAdS, MDAdS, 

MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de oliveira 

Guimaraes Junior - OAB:5959, José Carlos de Oliveira Guimaraes 

Junior - OAB:5959

 DEFIRO o pedido de fl.48/49, razão pela qual, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 24 de maio de 2018, às 13h00min.

 Expeça-se o necessário para a profícua realização da oralidade.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT – 21 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 5636-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoela Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 25, cujo o teor passo a 

transcrever: Em cumprimento ao Mandado de Citação – Ação de Busca e 

Apreensão, nos autos supra, diligenciei nos dias 05, 08 e 15/02/2018, na 

Avenida Amadeus Teles Tamandaré n. 2.440, Centro, nesta cidade e NÃO 

OBTIVE ÊXITO NA APREENSÃO DO BEM descrito no mandado, em virtude 

de não tê-lo encontrado, indaguei os vizinhos os quais informaram que 

desconhece o paradeiro do bem, disseram também que a devedora 

faleceu e quem atualmente reside no endereço declinado no mandado é o 

Sr. Paulo Robson. Realizada as diligências, devolvo a Central de 

Mandados. Dou fé. Mirassol D’Oeste, 15 de fevereiro de 2018. Mário 

Rodrigues Lima Júnior, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258251 Nr: 1039-89.2018.811.0011

 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: Evandro Tiso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:24344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.86 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 5636-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoela Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 25, cujo o teor passo a 

transcrever: Em cumprimento ao Mandado de Citação – Ação de Busca e 

Apreensão, nos autos supra, diligenciei nos dias 05, 08 e 15/02/2018, na 

Avenida Amadeus Teles Tamandaré n. 2.440, Centro, nesta cidade e NÃO 

OBTIVE ÊXITO NA APREENSÃO DO BEM descrito no mandado, em virtude 

de não tê-lo encontrado, indaguei os vizinhos os quais informaram que 

desconhece o paradeiro do bem, disseram também que a devedora 

faleceu e quem atualmente reside no endereço declinado no mandado é o 

Sr. Paulo Robson. Realizada as diligências, devolvo a Central de 

Mandados. Dou fé. Mirassol D’Oeste, 15 de fevereiro de 2018. Mário 

Rodrigues Lima Júnior, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Fevereiro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211805 Nr: 2335-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital Geral e Maternidade Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Mayara Jenniffer Mesanini de Souza - 

OAB:23722/O, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 386 cujo teor/dispositivo transcrevo:"Cód. 211805. Considerando-se 

que a data da perícia técnica foi redesignada nos autos apenso para o dia 

26/04/2018, sendo ela peça chave no deslinde de ambos os processos, 

devido à conexão por prejudicialidade havida entre eles, a oralidade 

designada nestes autos restou prejudicada, pelo que redesigno-a para o 

dia 16/05/2018, às 14h00. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 9 

de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito." Bem como que foi redesignado para 

o dia 16/05/2018 as 14:00 horas para a realização da oralidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211805 Nr: 2335-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital Geral e Maternidade Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Mayara Jenniffer Mesanini de Souza - 

OAB:23722/O, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

das partes acerca da audiência ora redesignada, devendo emitir as guias 

no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de 

guias, bem como enviar o comprovante de depósito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 120591 Nr: 3480-24.2010.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Bivinello, Elzira Marli Bivinello, Jesuíno 

Bivinello, Marina de Almeida Bivinello, Antonio Luiz Bivinello, Jacira Bivinello 

Barbosa, João Batista Bivinello, Ademir Luiz Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo, Aksel 

Peter Hansen Junior, Hélio José Garcia Mendes, Remegildo Pigari, José 

Alexandre de Morais Neto, Aparecida da Costa Pigari, Banco do Brasil 

S/A, Mauro Pigari, José Pigari, Ana Lúcia Garcia de Queiróz Pigari, 

Gelcineia Pazini Pigari, Roberto Arruda Zárate Lopes, Ana da Silva Zárate 

Lopes, Fertilizantes Mitsui S.A - Indutstria e Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Domingues Brito - 

OAB:25.825 / PR, RICARDO DOMINGUES DE BRITO - OAB:25825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

OLIVEIRA MENDES - OAB:305124, Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/O, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 466, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Conheço os embargos, por 

tempestivos, contudo, nego-lhes provimento, porquanto a decisão 

vergastada não contempla a omissão ventilada. Isso porque a petição de 

fls. 459/461 requereu, apenas, a redesignação da audiência de instrução 

e julgamento por ter sido ela inicialmente designada para data próxima que 

impossibilitaria o cumprimento das missivas expedidas para as intimações 

de praxe a tempo, nada manifestando quanto à possibilidade de oitiva dos 

autores em suas respectivas Comarcas de domicílio. No entanto, inexiste 

qualquer vedação no nosso ordenamento jurídico vigente de que o 

depoimento pessoal da parte não possa ser tomado em Comarca diversa 

da que corre o seu processo, por carta precatória, sobretudo, quando o 

local em as partes residem é distante do que tramita o processo.

Diante do exposto, determino a expedição de carta precatória para a oitiva 

das partes não residentes nesta Comarca e, via de consequência, 

cancelo a audiência de instrução e julgamento inicialmente designada. 

Intimem-se. Cumpra-se, com celeridade, tendo em vista se tratar de 

processo inserido na Meta 02/2018-CNJ. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256316 Nr: 199-79.2018.811.0011

 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: Olissio Braga

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte requerida para que compareça na audiência 

de conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

designada para o dia 18/05/2018, às 13h00.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 181850 Nr: 1270-92.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 
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Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Ferro e Aço Ltda-ME, 

Maria Terezinha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:19.381,79

Resumo das alegações da parte autora:Requerido(a): Industria e Comércio 

de Ferro e Aço Ltda-me, CNPJ: 11047318000225, brasileiro(a), Endereço: 

Av. Tancredo Neves, Nº 2.952, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

Requerido(a): Maria Terezinha de Oliveira, Cpf: 45702659287 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Ariosto da Riva, Nº 718, Bairro: Centro, 

Cidade: Alta Floresta-MT

Despacho/Decisão:Cód. 181850

Diante dos esclarecimentos prestados pela parte autora às fls. 113/114, 

no qual informa que os processos em trâmite na Comarca de Cáceres são 

oriundos de contratos distintos com a presente demanda, não há falar em 

ocorrência de litispendência.

 N’outro viés, tendo em vista que até o presente momento as requeridas 

não foram citadas acerca desta ação, consigno que em consulta ao 

Sistema INFOJUD fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

foi possível aferir um novo endereço das demandadas, conforme extrato 

em anexo.

 Desta feita, citem-se as requeridas no endereço em anexo, com as 

advertências de praxe.

 Caso reste infrutífera, DETERMINO, desde já, a citação das requeridas por 

via editalícia com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256, II, 

do Código de Processo Civil, com as advertências legais.

Decorrido o prazo e sem a manifestação das requeridas, NOMEIO, desde 

já, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora 

especial das demandadas, nos termos do art. 72, II do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria deste Juízo cientificar a douta Defensora 

Pública acerca do múnus que lhe foi atribuído.

Intimem-se

Cumpra-se, com a máxima urgência, por se tratar de processo inserido da 

META 02/2017 do CNJ.

Mirassol D’ Oeste/MT, 27 de abril de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILOMAR MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA POSSAVATIS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 18 de Julho de 2018 às 

16h30min. 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: 1000433-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA LIMA NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora do inteiro teor da R. Decisão 

constante do ID. 12569199, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 18 de Julho de 2018 às 15:00 horas, 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Considerando que a parte autora, devidamente 

intimada para emendar a inicial, quedou-se inerte, conforme certidão retro, 

indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRALTERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Dair 

Pereira dos Santos em face de Central Terra. Aportou aos autos termo de 

acordo realizado entre as partes (ID 12470587). Em síntese, é relatório. 

Decido. Pois bem, as avenças estão devidamente regulares, motivo pelo 

qual não verifico empecilho à homologação do acordo entabulado. Diante 

do exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a 

transação efetuada entre as partes e suspendo o curso da execução até 

seu integral cumprimento, maio de 2018. Decorrido o prazo do acordo, 

intime-se o exequente para se manifestar quanto o cumprimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Lucilia da 

Silva Pereira em face de Viação São Luiz Ltda. Aportou aos autos termo 

de acordo realizado entre as partes (ID 11816754). Em síntese, é relatório. 

Decido. Pois bem, as avenças estão devidamente regulares, motivo pelo 

qual não verifico empecilho à homologação do acordo entabulado. Diante 

do exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a 

transação efetuada entre as partes e suspendo o curso da execução até 
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seu integral cumprimento, 03.07.2018. Cada parte arcará com os 

honorários dos respectivos causídicos. Decorrido o prazo do acordo, 

intime-se o exequente para se manifestar quanto o cumprimento, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-92.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JACOB RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando o feito, verifico que o sucumbente efetuou o 

pagamento da condenação imposta, bem como que os valores 

depositados em conta judicial já foram liberados ao patrono da parte 

autora, consoante se depreende do alvará acostado no ID 10727912, de 

modo que determino o arquivamento dos autos, após as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO INACIO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-88.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA OAB - MT0020410A (ADVOGADO)

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES OAB - MT19967/O 

(ADVOGADO)

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A (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. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do cumprimento da obrigação informado, bem como 

requeste o que entender de direito, sob pena de concordância tácita com 

valor depositado pela parte ré. Estando concorde a parte autora ou 

transcorrido o prazo assinalado in albis, expeça-se o competente alvará 

de levantamento, arquivando-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 10 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010151-14.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado 

referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-79.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado 

referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010562-57.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado 

referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010159-88.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado 

referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010142-52.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado 

referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 
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conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Escoado 

referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENN CHRISTOFFER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (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)

 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade e apresentadas as razões e 

contrarrazões recursais do recurso inomindao já recebido no ID 5193092, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, observadas as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-06.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Inicialmente, considerando que a parte autora, devidamente 

intimada para se manifestar sobre o cálculo apresentado pelo contador do 

Juízo, quedou-se inerte, tendo a parte requerida manifestado 

concordância, conforme certidão retro, homologo-o para seus devidos 

fins. Outrossim, verifico que o sucumbente efetuou o pagamento da 

condenação imposta, bem como que os valores depositados em conta 

judicial já foram liberados ao patrono da parte autora, consoante se 

depreende do alvará acostado no ID 5457792, de modo que determino o 

arquivamento dos autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-68.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intime-se a parte autora para que informe os dados bancários necessários 

à expedição do Alvará de Levantamento deferido pelo R. Despacho de Id. 

12621537, sendo eles: beneficiário, CPF, Banco, Agência, conta e tipo de 

Conta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200851 Nr: 197-51.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 200851

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 59, a qual consta que não há objetos 

apreendidos vinculados a este processo, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 192470 Nr: 3298-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Alcides Santos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 192470

Vistos, etc.

Considerando a nomeação do advogado Dr. Nilson Tomaz da Silva Junior, 

OAB/MT 23.151-O (fl. 173), arbitro-lhe honorários no importe de 02 (dois) 

URH’s, a serem executados ulteriormente em face do Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 192826 Nr: 3098-26.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 192826

 Vistos, etc.

Tendo em vista, que transcorreu mais de noventa dias do trânsito em 

julgado da sentença, sem qualquer manifestação, acerca dos objetos 

apreendidos às fl. 10v./11, conforme dispõe o artigo 123 do CPP, 

determino o perdimento dos seguintes bens:

1- 01 (uma) lata de cerveja de cristal aberta

2- 01 (uma) embalagem de preservativo aberta

3- 01 (um) pedaço de sacola plástica usada para embalar entorpecentes

Determino a imediata destruição dos bens supra referidos.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCINO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:30.299, Delcino Oliveira Machado - OAB:GO30.299

 PROCESSO/CÓD. Nº 253842

Vistos, etc.

Considerando que a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do 

réu serão realizados por carta precatória, cancelo a audiência outrora 

aprazada.

Escoados os prazos conferidos às missivas, sendo para a oitiva de 

testemunhas, certifique-se e conclusos. Para outra finalidade, reitere-se a 

devolução da missiva devidamente cumprida.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 122004 Nr: 206-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/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 para manifestar acerca do cálculo de 

pena, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCINO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:30.299, Delcino Oliveira Machado - OAB:GO30.299

 intimar o advogado do reú, para tomar conhecimento que foi expedido 

carta precatória para comarca de Limeira/SP para inquirição da 

testemunha Elisma Guimaraes

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 207242 Nr: 1420-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Frase da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:5012

 PROCESSO/CÓD. Nº 207242

Vistos etc.

Considerando que o recuperando assina mensalmente em Juízo, torna-se 

despicienda a expedição de nova lista de frequência à Cadeia Pública, 

pelo que os termos de fls. 245, 247, 249 e 253 devem ser 

desconsiderados para fins de cumprimento de pena.

Outrossim, determino que a lista de apresentação mensal do apenado seja 

juntada aos autos.

Por fim, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do 

cálculo de pena de fl. 248, para posterior homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 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.: 28243 Nr: 2116-22.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Miranda de Carvalho - 

OAB:9.855

 PROCESSO/CÓD. Nº 28243

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Armando de Souza 

Rodrigues, apenado definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão, em 

regime inicial fechado, cuja sentença transitou em julgado em 27.03.2006.

 Decido.

Verifica-se a prescrição da pretensão executória estatal, ante o decurso 

do lapso temporal de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso III, 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 artigo 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, 06 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.: 82836 Nr: 2712-35.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerly Celestino da Silva, Denis Marcio Basto 

Pereira, Eurico Furtado Mendonça Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B, José Batista Filho - OAB:13696-A, Valmir Burdz - 

OAB:2086

 PROCESSO/CÓD. Nº 82836

Vistos, etc.

Tendo em vista que o acusado Denis Márcio Basto Pereira ex-policial 

militar, foi morto a tiros em San Matias na Bolívia, conforme certidão de fls. 

774, defiro o pedido do Ministério Público de fls. 775, e determino que o 

douto causídico do réu seja intimado para que, caso possível, apresente a 

certidão de óbito do acusado ou indique o familiar que possa ter tal 

documento.

Por fim, cumpra-se a decisão de fls. 764.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256517 Nr: 301-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 301-04.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Sebastião Ferreira de Freitas

INTIMANDO: Réu(s): Sebastião Ferreira de Freitas, Cpf: 72238461191, Rg: 

1447340-2 SSP MT Filiação: Terezinha Ferreira de Freitas, data de 

nascimento: 20/01/1981, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, 

convivente, vaqueiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, 

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

mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, por escrito, 

podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir, 

bem como arrolar testemunhas até o número de 05 (cinco), tudo no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo o Sr. Oficial de Justiça certificar se o acusado 

possui advogado constituído, de acordo com o Art. 396 da Lei 11719/08.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

 DECISÃO/DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 256517Vistos, etc. Trata-se 

de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de Sebastião 

Ferreira de Freitas. O réu não foi localizado para citação, pelo que o 

Ministério Público requereu sua citação por edital, uma vez que não 

dispunha de outro meios para localizar o denunciado. Desta forma, defiro 

a citação por edital requestada. Transcorrido o prazo para manifestação, 

vistas ao Ministério Público. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de março 

de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 9 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 92668 Nr: 4349-21.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - OAB:9823

 PROCESSO/CÓD. Nº 92668

 Vistos etc.

Considerando o relatório juntado pela Central de Monitoramento Eletrônico 

às fls. 636/644, 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, 09 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49739 Nr: 816-52.2011.811.0086

 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): Leandro Vitor Machado

 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 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70306 Nr: 2848-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 13965 Nr: 8-62.2002.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvan & Morelatto LTDA, Cezar Galvan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Fontana Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056/MT, 

Eduardo Horschuts Guimarães - OAB:3.515/MT, Renato de 

Perboyre Bonilha - OAB:MT 3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora/exequente 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114028 Nr: 755-50.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAeLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QIAePL, RAG, JMG, NADG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:MT 7440, Cyntia da Silva Lima Gilarde - OAB:MT/20.996
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA proposta por 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA em face de 4 IRMÃOS 

AGRICULTURA E PECUÁRIA, JAIRO MORAIS GIANOTO e NEUSA 

APARECIDA DUARTE GIANOTO, ambos qualificadas nos autos em 

epígrafe.

Às fls. 190/198, 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. 190/198, 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.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, 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.: 114366 Nr: 943-43.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirciane Terezinha Pin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vercilei José Arbugeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que os documentos de fl. 10/12 estão 

ilegíveis.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

a documentação de fls. 10/12 legível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102461 Nr: 1747-45.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Aparecido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls. 51/55, intimem-se as partes, 

cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47740 Nr: 3164-77.2010.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar de Almeida Alves

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

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:MT 

12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a autora por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, recolhendo o valor da diligência, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111766 Nr: 6920-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102678 Nr: 1912-92.2017.811.0086

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

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PKRTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Analisando aos autos, verifica-se que a requerente não trouxe 

aos autos qualquer orçamento para comprovar o custo do medicamento, 

assim, há a necessidade que este apresente outros dois orçamentos para 

que seja apontado o valor correto do referido medicamento, a fim de evitar 

superfaturação no custo. [...] Desse modo, intime-se o requerente para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte aos autos pelo menos 

03 (três) orçamentos do medicamento para tratamento da autora, sob 

pena de indeferimento do pedido de bloqueio.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52062 Nr: 3078-72.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pison Comercio Ltda Me, Daniela Silva 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro a expedição de carta precatória à comarca de Tangará da Serra 

para citação dos executados no endereço informado à fl. 88.

Intime-se o exequente para proceder com o recolhimento do preparo para 

expedição da missiva, conforme certidão de fl. 91.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 319 de 511



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43864 Nr: 3244-75.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Pietro Biazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT 17555-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o valor do débito referente a presente ação de 

execução está desatualizado, visto que a ação é do ano de 2009, 

intime-se a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da 

dívida no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob 

pena de extinção da execução.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e torne os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54776 Nr: 2254-79.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirio João Bianchezzi, Norival Pedro 

Bianchezzi, Célia Rodrigues Pessoa Bianhezzi, Nilton Jose Bianchezzi, 

Maria Cleuza Camila Bianchezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que os executados não foram citados, por falta de 

pagamento da diligência do oficial de justiça pela parte exequente, indefiro 

os requerimentos de fls. 39/40.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, efetuar o depósito referente a diligência do oficial de justiça 

para citação dos executados, sob pena de extinção da execução.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114973 Nr: 1331-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mira Sul Industrial Têxtil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Bolsoni EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Trentin - OAB:45.553/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por MIRA SUL INDUSTRIAL TÊXTIL LTDA em face de MARISA BOLSONI 

EPP, todos qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 05/31.

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 

da quantia de R$ 12.923,88 (doze mil, novecentos e vinte e três reais e 

oitenta e oito 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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101482 Nr: 1116-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Analisando as condições pessoais do requerente, tenho que o 

pleito de assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. Explico. Em 

que pese a parte requerente ter alegado que não possui condições 

financeiras de arcar com às custas processuais, verifico dos documentos 

carreados aos autos que a autora possui um imóvel residencial no valor 

de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem como um veículo Citroen C3 

2011/2012, cujo valor perfaz a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois 

mil reais) e, ainda, uma motocicleta honda biz 125 ES 2012/2013 no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, o requerente está sendo 

patrocinado por advogados particulares, o que demonstra o mínimo de 

condição financeira. Tudo tem um custo, assim como o processo judicial. 

Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes 

e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados. A 

maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, 

pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é 

cobrada dos usuários dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja 

ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas 

processuais, a não ser que comprove que não possui condições 

econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos. Desta 

forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA à requerente MANUELA RODRIGUES ALVES, 

devidademente qualificado nos autos, em virtude do autor não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência. Nesse diapasão, 

determino que o requerente proceda ao recolhimento das custas 

processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem a juntada dos 

comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114243 Nr: 861-12.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida, conforme postulado, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não efetuar o pagamento ou se não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (artigo 701, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC).

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 o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48750 Nr: 4141-69.2010.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 320 de 511



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. Ernandes Rodrigo Strey para que proceda 

a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81656 Nr: 4427-08.2014.811.0086

 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): Renato Bueno Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fisher Krauss - OAB: SP 165.263, Pedro Ricardo 

Vergely Fraga Ferreira - OAB:SP 315.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. De proêmio, em relação aos embargos de declaração, tenho que 

estes sequer devem ser recebidos, visto que opostos em face de 

despacho de mero expediente, o qual não tem caráter decisório. Oportuno 

ressaltar que o autor apresentou a documentação solicitada pela Fazenda 

Pública Estadual às fls. 153/159 dos autos. Nesse sentido o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO EPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO 

EXPEDINTE. DETERMINAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA. CONTEÚDO. DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO. 

RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não admite recurso o despacho de 

mero expediente que, por não conter carga decisória, não acarreta 

qualquer prejuízo às partes. Precedentes. Agravo regimental a que se 

nega provimento. AgRg no AREsp 684704 MS. Terceira Turma. DJE 

30/06/2015. Ministro Marco Aurélio Bellizze.” No mais, a fim de evitar 

nulidades processuais, determino: I. Considerando que a área rural 

pertence ao município de Santa Rita do Trivelato/MT, intime-se a fazenda 

pública daquele município para que manifeste seu interesse na causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias; II. Encaminhem-se os documentos 

apresentados às fls. 153/159 ao INTERMAT para confecção do estudo 

cadastral, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando este aos autos. III. 

Com o aporte do estudo cadastral nos autos, encaminhe-se este à 

Fazenda Pública Estadual, a fim de que manifeste acerca de eventual 

interesse nos autos; IV. Após, vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94264 Nr: 2584-37.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosedanea Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25509 Nr: 280-22.2003.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélio Teixeira Coelho - 

OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho - OAB:MT 5950-A

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta das 

três ultimas declarações de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 8346 Nr: 64-03.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clécio Kohler Barcellos, Pompílio Goulart 

Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:MT 

10.235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 158.

Assim, concedo a dilação de prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010218-55.2010.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BUENO BARAGAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

8010218-55.2010.8.11.0086 EXEQUENTE: MARIA BUENO BARAGAO 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos etc. Dispensado o relatório. 

Primeiramente, argumenta a executada que não houve a extinção do 

processo por sentença, sendo que o processo foi arquivado por um 

período de tempo e depois desarquivado para a execução, tendo a parte 

executada sido intimada pelos seus advogados do despacho de id. 

6431171, com decurso de prazo para o dia 05.09.2017, assim, não 

apresenta o embargante qualquer situação que obsta o direito de executar 

o crédito com fundamento no arquivamento. O segundo argumento seria a 

falta de intimação pessoal para cumprimento das astreintes fixadas na 

sentença, invocando, para tanto, a súmula 410 do Superior Tribunal de 

Justiça. Ocorre que tal súmula somente se aplica para decisões, sendo 

desnecessária a intimação pessoal quando a multa for arbitrada por 
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ocasião da sentença, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 

DESNECESSIDADE. I - Segundo entendimento do STJ, após a vigência da 

Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado 

para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins 

de aplicação das astreintes. Precedentes: AgRg no REsp 1.548.553/RJ, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2016, 

DJe 27/4/2016; AgRg no REsp 1.463.935/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 

7/4/2015; AgRg no REsp 1441939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).II - Agravo interno improvido. 

(AgInt no REsp 1604605/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). Assim, o 

argumento de falta de intimação pessoal não deve ser acolhido. Em um 

terceiro ponto, o embargos alegam que a multa foi excessiva, sendo que 

no caso concreto deveria o juiz limita-la, reduzindo-a a patamares 

adequados, respeitando o teto dos juizados especiais. É consabido de 

todas as partes atuantes nos juizados especiais que as multas diárias não 

se limitam ao teto dos juizados, mas podem ser reduzidas quando se 

tornarem desproporcionais ao solicitado na demanda, no mesmo sentido já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL.  ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº  3 /STJ. 

TELEFONIA.ASTREINTES. REVISÃO PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. 

Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a 

incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas 

a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC".2. A jurisprudência do STJ 

é firme no sentido de se admitir a redução da multa diária cominatória, 

tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se 

evitar o enriquecimento ilícito, ainda que se verifique o descaso do 

devedor.Precedentes.3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 

1035909/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). Verifico que os valores 

referentes a inércia dos reclamados mostra-se excessivo, devendo ser 

limitados ao teto dos juizados especiais, com o intuito de atender aos 

ditames da razoabilidade. Isto posto posto, julgo parcialmente procedente 

os embargos a execução, somente para limitar a multa diária ao teto dos 

juizados especiais. Julgo extinta a execução pelo pagamento integral do 

débito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. P.I.C. Com o transito em 

julgado, expeça-se o alvará para o exequente e o excedente devolva-se 

ao executado. Após, arquivem-se os autos. Cássio Leite de Barros Netto - 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82562 Nr: 498-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Marcelo Melha Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos.O artigo 2°, § 4°, da 

mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos Juizados 

no foro onde estiverem instalados.Destarte, ressalto ainda a existência da 

Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, publicada em 28/03/2014, que 

determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados.Desta feita, 

considerando que o no polo passivo da ação consta o MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM/MT, e que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais), o feito em epígrafe deve ser remetido para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum, visto 

que é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos à época do ajuizamento da 

demanda.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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113162 Nr: 376-12.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB nº 

18.701, para comparecer na secretaria da Terceira Vara, a fim de retirar a 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS nos autos em epígrafe no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 7184-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helivelton Lucas Vieira, André Vinicius de 

Oliveira Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/O

 Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Assim, designo o dia 11 de abril de 2018, às 13h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se os 

acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a 

comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.Requisite-se a presença dos réus 

junto à SEJUDH.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS, JUÍZA 

DE DIREITO - DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

RESOLVE:

REVOGAR, a partir do dia 10 de abril de 2018, a Portaria nº. 17/2014, 

datada de 09/07/2014, que designou o servidor Waltemar Ferreira Borges, 

matrícula nº. 4366, Técnico Judiciário, para exercer em comissão a função 

de Gestor Judiciário Substituto, FC, do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Xavantina-MT.

 P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Nova Xavantina, 06 de abril de 2018.

Luciene Kelly Marciano Roos

 Juíza de Direito-Diretora do Foro
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101814 Nr: 1459-91.2018.811.0012

 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: BARTOLOMEU SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 160.542.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/Mediação para o 

dia 04/06/2018, às 08h30min (Horário de Mato Grosso).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Nova Xavantina MT, 09/04/2018.

WALTEMAR FERREIRA BORGES

Gestor do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88570 Nr: 1772-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDOS ANTONIO FORSTHOFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos da petição 

inicial, para condenar a parte ré a apresentar todos os documentos 

descritos na exordial, quais sejam, extratos das Cédulas: CRPH 

96/70066-1, celebrada em 19/07/1996; CRPH 88/00297-7 (10/05/1988); 

CRPH 88/0285-3 (04/05/1988); CRPH 87/00298-5 (10/05/1988); CRPH 

87/00196-9 (14/08/1987); CRP 96/0576-9 (14/10/1996), no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação da presente decisão.Condeno-a, ainda, 

ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários 

advocatícios que, atenta às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.CADASTRE-SE o advogado do polo passivo para recebimento 

das devidas intimações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91186 Nr: 3324-86.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA CONCEIÇÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no 

artigo 109 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e declaro, 

incidentalmente, a união estável havida entre Joaquim Vicente Martins e 

Abadia Conceição Martins, determinando, por consequência, a retificação 

do assento de óbito lavrado sob matrícula 028126 01 55 2015 4 00155 143 

0057835 01, no Cartório do 3º Ofício do Registro Civil e Tabelionato de 

Notas da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para constar que o 

falecido vivia em união estável com Abadia Conceição Martins à época de 

seu óbito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado a sentença, expeça-se mandado de 

retificação com a determinação de ser encaminhada a este juízo certidão 

do assento retificada.Com a vinda da certidão, extraia-se cópia para juntar 

aos autos e entregue o original à requerente, sob recibo e, em seguida, 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91407 Nr: 3431-33.2017.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIUS REINALDO FORSTHOFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos da petição 

inicial, para condenar a parte ré a apresentar todos os documentos 

descritos na exordial, quais sejam, extratos das Cédulas: CRPH 

87/0822-X, celebrada em 29/12/1987; CRPH 87/0823-8 (29/12/1987); CRPH 

88/00370-1 (29/06/1988); CRPH 87/00250-7 (26/08/1987); CRP 88/00632-8 

(02/09/1988); CRP 88/00633-6 (12/09/1988) e CRP 00194-2 (14/08/1987), 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente 

decisão.Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios que, atenta às disposições do art. 

85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REGES AUGUSTO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que não há mais tempo 

hábil para citação e intimação do promovido, procedo com o cancelamento 

da audiência conciliatória designada para o dia 11/04/2018. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina, 10 de abril de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-85.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

REGES AUGUSTO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que não há mais tempo 

hábil para citação e intimação do promovido, procedo com o cancelamento 

da audiência conciliatória designada para o dia 11/04/2018. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina, 10 de abril de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-43.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON DA COSTA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROSELAINE PORFIRIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)
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C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte promovida 

apresentou tempestivamente os embargos de declaração constante do Id. 

11224999, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de sua advogada, a apresentar 

resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo supra, 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação da MMª. Juíza. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 de abril de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-85.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STEFANI TRINDADE OAB - MT0021815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA 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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010159-85.2016.8.11.0012 REQUERENTE: SIMONE DA SILVA 

PENA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo contido nos autos, 

fazendo seus termos parte integrante desta decisão. Em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 13de julho de 2017. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-59.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EURISLLEY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010109-59.2016.8.11.0012 REQUERENTE: EURISLLEY DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, MOVEIS ROMERA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Conforme se verifica dos autos, 

trata-se de negativa de garantia à aparelho celular, sob o argumento de 

infiltração de líquido ocasionando oxidação do aparelho, comprovando mal 

uso. Em que pese o laudo que aponta mau uso do aparelho ter sido 

produzido de forma unilateral, é forte o indício de problema técnico 

envolvendo o aparelho, o que remete a análise de perícia para 

confirmação ou não do mau uso do aparelho e consequente cobertura de 

garantia. Entende a doutrina e jurisprudência pátria, não serem admitidas a 

produção de provas periciais no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez 

que a própria Lei dos Juizados Especiais (9.099/95), em seu art. 3º, não 

admite o processamento de feitos complexos, assim compreendidos os 

que envolvam a produção de prova pericial. Assim, conforme disposto no 

art. 51, II da Lei 9.099/95, OPINO pela extinção do presente feito, sem 

resolução de mérito, uma vez que incompatível o rito com o instituído pela 

Lei dos Juizados Especiais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-09.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL ALVES DA SILVA OAB - SP106207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FIRMINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000030-09.2017.8.11.0012 EXEQUENTE: CARLOS JOSE 

SAVIO DE CARVALHO EXECUTADO: SEBASTIAO FIRMINO DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por CARLOS JOSÉ 

SÁVIO DE CARVALHO em face do SEBASTIÃO FRIMINO DE OLIVEIRA, 

todos qualificados. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/1995. Fundamento. Decido. Constato a incompetência deste Juízo 

para julgar a presente demanda. A Lei 9099/1994 dispõe que: Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; […] Art. 51. 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; Grifei). É dizer, a 

sistemática dos Juizados Especiais é voltada para o processamento e 

julgamento de causas de menor complexidade, o que não se evidencia no 

caso dos autos, uma vez que, conforme se extrai da petição juntada à fl. 

277, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 558.565,15, muito 

superior ao teto do Juizado. Diante disso, atenta aos princípios 

orientadores do processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 

2º da Lei 9099/1995, sobretudo a economia e a celeridade processual, 

tenho que não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Ademais, ressalte-se que a Lei dos Juizados 

Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal das partes 

para extinção do processo (§ 1º do art. 51 da Lei 9099/1995). Ante do 

exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

julgamento do mérito, o que faço com fundamento no art. 3º c.c art. 51, 

inciso II, da Lei 9099/95. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina - MT, 26 de julho de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000002-41.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO & RODOLFO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA NUBIA PAULA GOUVEIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000002-41.2017.8.11.0012 REQUERENTE: RODOLFO & 

RODOLFO LTDA - EPP REQUERIDO: KATIA NUBIA PAULA GOUVEIA 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. 

Fundamento. Decido. Ajuizada Ação Monitória por RODOLFO & RODOLFO 

ME em face de KATIA NUBIA PAULA GOUVEIA. Dessa forma, cumpre 

analisar a competência do Juizado Especial para conhecimento e 

julgamento da ação monitória, de procedimento especial previsto no artigo 

700 e seguintes do CPC. Segundo o FONAJE, as ações de procedimentos 

especiais, como a ação monitória, não são admissíveis nos Juizados 

Especiais, senão vejamos: ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Esse também é o entendimento jurisprudencial da E. Turma Recursal do 
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TJMT: SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

- INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento 

de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". 

(Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: 

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento da 

ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do 

Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08/06/2012). 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 SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4 , do CPC, observado 

o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 536/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, 

Publicado no DJE 19/08/2013). (Grifei). A Lei 9099/1995 dispõe que, além 

dos casos previstos em Lei, extingue-se o processo sem resolução do 

mérito quando: Art. 51. 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; Outrossim, a petição inicial do 

autor deve ser indeferida por ausência de possibilidade jurídica do seu 

pedido, assim como ausência de interesse processual no âmbito dos 

juizados especiais. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra 

e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. I e VI, do Código de 

Processo Civil c.c art. 51, inc. II, da Lei 9099/1995. Sem custas nos termos 

do art. 54, da Lei 9099/1995. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Nova Xavantina/MT, 26 de julho de 

2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-26.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO & RODOLFO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELDER SANTOS BESERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000003-26.2017.8.11.0012 REQUERENTE: RODOLFO & 

RODOLFO LTDA - EPP REQUERIDO: WELDER SANTOS BESERRA Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. 

Fundamento. Decido. Ajuizada Ação Monitória por RODOLFO & RODOLFO 

ME em face de WELDER SANTOS BESERRA. Dessa forma, cumpre 

analisar a competência do Juizado Especial para conhecimento e 

julgamento da ação monitória, de procedimento especial previsto no artigo 

700 e seguintes do CPC. Segundo o FONAJE, as ações de procedimentos 

especiais, como a ação monitória, não são admissíveis nos Juizados 

Especiais, senão vejamos: ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Esse também é o entendimento jurisprudencial da E. Turma Recursal do 

TJMT: SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

- INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento 

de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". 

(Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: 

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento da 

ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do 

Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08/06/2012). 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 SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4 , do CPC, observado 

o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 536/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, 

Publicado no DJE 19/08/2013). (Grifei). A Lei 9099/1995 dispõe que, além 

dos casos previstos em Lei, extingue-se o processo sem resolução do 

mérito quando: Art. 51. 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; Outrossim, a petição inicial do 

autor deve ser indeferida por ausência de possibilidade jurídica do seu 

pedido, assim como ausência de interesse processual no âmbito dos 

juizados especiais. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra 

e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. I e VI, do Código de 

Processo Civil c.c art. 51, inc. II, da Lei 9099/1995. Sem custas nos termos 

do art. 54, da Lei 9099/1995. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Nova Xavantina/MT, 26 de julho de 

2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-97.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010100-97.2016.8.11.0012 REQUERENTE: PEDRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação inominada de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência proposta por PEDRO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Narra a exordial que o requerente em maio de 2015 foi 

diagnosticado com ESPONDILODISCOARTROSE CERVIVAL COM 

ESTENOSE DEGENERATIVA DO CANAL VERTEBRAL DE C4-C5 A C7-D1, 

complexo disco-osteofitários posteriores difusos de C3-C4 a C7-D1, que 

comprimem a face ventral do saco dural e se insinuam para as bases 

foraminais, tocando as raízes emergentes de C5, C6 e C7, notadamente à 

direita e de C8 à direita. Ressalta que está na fila de espera do SUS para 

realização de cirurgia desde outubro de 2015. Foi concedida a tutela de 

urgência pleiteada. Em petição apresentada em ID 7864020, a parte autora 

pugnou pelo bloqueio de numerário para custeio do tratamento. Em 

despacho proferido (ID 7864024), este juízo determinou a intimação da 

parte promovente para apresentar orçamentos para viabilizar o 

prosseguimento da presente ação. A parte promovente, mesmo 

devidamente intimada em 02/09/2016 (Evento n. 10997137), nada 

providenciou. Ocorre que até a presente data, passado quase um ano, a 

parte autora não procurou dar andamento ao feito, estando inerte desde 

então. Diante disso, atenta aos princípios orientadores do processo nos 
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Juizados Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 9099/1995, sobretudo 

a economia processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que 

não seja a extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, 

extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Registro, por oportuno, que a ausência 

dos orçamentos impede o prosseguimento da ação, invalidando o bloqueio 

de numerário solicitado, bem como impede a aferição da competência 

deste juizado, uma vez que o tratamento pleiteado pode ultrapassar o teto 

do Juizado da Fazenda Pública. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos 

Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal 

das partes para extinção do processo (§ 1º do art. 51 da Lei 9099/1995). 

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por tudo o mais 

que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o mérito, nos 

termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerando a 

extinção do processo pelo abandono da causa pela parte autora, entendo 

por bem revogar eventuais restrições e liminares anteriormente deferidas. 

Expeça-se o necessário para a devida baixa de restrição/penhora, caso 

haja. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 02 de agosto de 2017. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010341-08.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010341-08.2015.8.11.0012 EXEQUENTE: JESSE CANDINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsado os autos, 

verifico que o despacho de ID 7863134 não condiz com o presente feito, 

devendo ser REVOGADO e retirado deste deste processo. Constato que a 

parte executada foi intimada para, querendo, opor embargos ou impugnar 

a execução, contudo, quedou-se inerte. Pois bem, considerando a 

inexistência de embargos/impugnação, OPINO pela homologação do 

cálculo apresentado na inicial e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor), no valor 

apresentado. Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório 

deverá ser feito nos moldes do art. 535, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. Depois de informado o 

pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento 

da quantia depositada. Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos 

para prolação de sentença de quitação do débito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo 

Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e 

jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010884-50.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MERENCIANA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010884-50.2011.8.11.0012 EXEQUENTE: DULCILENE 

MERENCIANA PORTO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de processo em fase de 

cumprimento de sentença, em que fora efetuado o pagamento da 

obrigação por parte da executada, conforme comprovado nos autos, 

mediante expedição dos alvarás de ID 7873511 e ID7873508. Pelo que se 

verifica, a executada cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual, 

deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II, ambos do 

Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o pagamento do valor devido, 

a extinção do feito é matéria que se impõe. Diante do exposto, OPINO 

PELO JULGAMENTO DE EXTINÇÃO do presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010509-73.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ARANTES (EXECUTADO)

LEOMAR FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010509-73.2016.8.11.0012 EXEQUENTE: LARISSA ALVES 

MOREIRA EXECUTADO: LEIDIANE ARANTES, LEOMAR FERREIRA DE 

SOUZA Vistos. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Larissa Alves 

Moreira em face de Leidiane Arantes e Leomar Ferreira de Sousa, todos 

qualificados. Dispensado o Relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. A lei processual civil ressalta que a 

execução pode basear-se em título executivo judicial ou extrajudicial. Seja 

como for o título executivo, há de se conter liquidez, certeza e 

exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Após detida análise dos 

autos, verifico que o título executivo apresentado pela parte promovente 

não possui liquidez. A liquidez do título é o elemento que traz a delimitação 

do objeto da obrigação descrita no título executivo, podendo ser 

determinada ou determinável, sendo que no último caso proceder-se-á a 

liquidação do título. No caso dos autos, o contrato de honorários 

advocatícios formulado entre as partes estabeleceu que o devedor 

“pagaria 30% de honorários do que advier para representa-lo perante 

autoridade do juizado cível”, entretanto, a parte exequente não 

demonstrou que a parte devedora foi vencedora da ação a qual houve 

representação, tão pouco comprovou que o título executivo foi liquidado, 

sequer colacionou aos autos planilha atualizada da dívida, não justificando 

como chegou ao valor cobrado na inicial de R$ 1.675,92. Ante o exposto, 

indefiro a inicial pela ausência de título executivo de obrigação líquida e 

nos termos do art. 485, inciso I, do CPC e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas devidas. Nova Xavantina/MT, 12 de julho de 2017. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO Vistos. HOMOLOGO a 

sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-59.2016.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

EURISLLEY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA SE A PERÍCIA DA 

LOJA APONTOU MAU USO, E ESTA MESMA LOJA/FABRICANTE PEDIU 

PERÍCIA SE EU FOR JULGAR CONTRA ELAS, TENHO QUE PERMITIR A 

PERÍCIA, É O UNICO MEIO QUE ELES TEM PARA SE DEFENDER 

CONCLUSÃO: REMETER O FEITO ÀS VIAS ORDINÁRIAS Numero do 

Processo: 8010109-59.2016.8.11.0012 REQUERENTE: EURISLLEY DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, MOVEIS ROMERA LTDA 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 da lide. Inicialmente, OPINO pelo 

não acolhimento das preliminares alegadas pelas requeridas. A preliminar 

de ilegitimidade passiva alegada pela requerida Móveis Romera não 

merece prosperar pois, como cediço, a comerciante responde 

solidariamente por eventuais vícios do produto, conforme o art. 18 do CDC. 

Quanto a preliminar de necessidade de perícia técnica, as provas do 

processo são dirigidas ao Juiz, a quem cabe decidir se o conjunto 

probatório é suficiente para que firme sua convicção. Neste ponto, já 

houve a realização de perícia por parte da requerida, que verificou a 

oxidação da placa principal e conector de carga do celular. No caso 

vertente, desnecessária é a realização de mais prova pericial, existindo 

evidências suficientes para julgamento da lide. Superada as questões 

preliminares, procedo ao exame do mérito. Conforme se verifica foi 

negado cobertura da garantia sobre o aparelho celular comprado sob o 

argumento de que houve infiltração de líquido, que ocasionou a oxidação 

do mesmo, comprovando mal uso do aparelho. A relação jurídica entre as 

partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do CDC, que presume 

a boa-fé do consumidor e estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor. O defeito do produto é fato incontroverso. O fabricante não 

comprovou que a oxidação constatada foi ocasionada em razão de mau 

uso por parte do autor, como alegado em defesa, ônus que lhe incumbia 

(art. 373, II, do CPC), em que pese o laudo técnico acostado aos autos 

informar o mau uso, trata-se de documento produzido de forma unilateral, 

devendo ser observado com ressalvas. Não se pode afirmar que a 

simples ocorrência de oxidação seja decorrente do uso incorreto do 

produto por parte do consumidor. Pelo contrário, comprova que o produto 

não apresenta a durabilidade e qualidade que dele se poderia esperar. 

Presumindo-se o uso normal do produto, cabe ao fabricante garantir um 

acabamento mais hermético ao produto para evitar assim a oxidação, 

mormente porque o produto tinha apenas um mês de uso e ainda se 

encontrava no prazo de garantia. Assim, a falha restou caracterizada, 

pois o celular não foi reparado no prazo legal de 30 dias (art. 18, §1ª do 

CDC). A responsabilidade pelo vício do produto é solidária entre 

comerciante e fabricante, que respondem pelos danos causados ao autor, 

ainda que ausente sua culpa, arcando com os riscos de seu 

empreendimento. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses dos 

fornecedores e prestadores do serviço ou produto, e não tendo eles se 

desincumbido do ônus que lhes cabia devem ser responsabilizados pelos 

danos causados ao requerente. Os artigos 186 e 927 ambos do Código 

Civil Brasileiro, prelecionam que: “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.” “Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” Assim, não havendo demonstração da culpa do 

consumidor na oxidação do telefone celular, há de ser admitido vício oculto 

que o torna impróprio ao consumo que se destina, esse é o entendimento 

que tem prevalecido na jurisprudência: CIVIL - INDENIZAÇÃO - APARELHO 

TELEFÔNICO DANIFICADO POR OXIDAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DA OXIDAÇÃO - 

CONDENAÇÃO DO FORNECEDOR A RESTITUIR A IMPORTÂNCIA PAGA 

PELO CONSUMIDOR - DEVOLUÇÃO DO APARELHO - RECURSO 

IMPROVIDO. SE O FORNECEDOR ALEGA QUE UM APARELHO CELULAR, 

NO PRAZO DA GARANTIA, DANIFICOU-SE POR OXIDAÇÃO, ATRIBUINDO 

O DANO A MAU USO PELO CONSUMIDOR, RESULTANTE DE CONTATO 

DO APARELHO COM LÍQUIDOS OU UMIDADE EXCESSIVA, ATRAI PARA SI 

O ÔNUS DE PROVAR O ALEGADO. NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO, É RAZOÁVEL QUE O FORNECEDOR RESTITUA AO 

CONSUMIDOR A IMPORTÂNCIA QUE ESTE PAGOU PELO APARELHO QUE 

SE DANIFICOU, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, E QUE O 

CONSUMIDOR DEVOLVA O APARELHO DANIFICADO AO FORNECEDOR, 

SE ESTE O SOLICITAR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-DF - ACJ: 43341120058070009 DF 0004334-11.2005.807.0009, 

Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 30/08/2005, Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: 24/10/2005, DJU Pág. 135 Seção: 3) Por certo, aquele que 

adquire um produto espera poder gozá-lo assim de sua aquisição. 

Defeitos ocultos que resultem em sua inadequação do produto podem 

ocorrer, tanto o é que o próprio CDC, em defesa desta possibilidade, prevê 

o prazo de 30 (trinta) dias para que o fornecedor do produto possa, diante 

desta ocasião, proceder com o reparo do defeito. Diante disto, há a 

primeira frustração do consumidor ao não poder usar o produto adquirido 

por apresentar defeito que lhe impossibilite o uso, e, neste caso, a 

segunda frustração de aguardar por mais 30 dias sem o produto adquirito 

para fins de conserto. Mais ainda, uma ultima frustração ao saber que não 

terá seu produto, com um mês de uso, consertado na garantia, por 

apresentar indícios de mau uso não comprovados nos autos. Em relação à 

alegação de dano moral sofrido, em que pese ter ocorrido atraso no 

conserto do bem, a restituição da quantia paga acaba por reparar o 

ocorrido, sendo o atraso um mero aborrecimento cotidiano. Isto posto, 

OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da 

inicial para CONDENAR a requerida Móveis Romera – LOJA 216 em 

ressarcimento pelo dano material sofrido, no valor de R$1.260 (hum mil 

duzentos e sessenta reais), monetariamente atualizado, nos termos do art. 

18, §1º, II do CDC. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir data do pagamento do produto. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-46.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIA APARECIDA SPOHR (REQUERENTE)

LEONY ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WALMIR ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

TANIA MARIA REZENDE LIMA (REQUERENTE)

OLGA MARIA AIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NILVA DE JESUS NUNES (REQUERENTE)

MONICA FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

NELSON ZILLI (REQUERENTE)

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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Processo: 8010472-46.2016.8.11.0012 REQUERENTE: MONICA FERREIRA 

DE MOURA, MARCIA APARECIDA SPOHR, LEONY ALVES DE OLIVEIRA, 

MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS, WALMIR ARRUDA COSTA, VALDIR 

CAMILO DA SILVA, OLGA MARIA AIRES DE ALMEIDA, NILVA DE JESUS 

NUNES, TANIA MARIA REZENDE LIMA, ROMEU ALBANO KASPER, 

NELSON ZILLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. 

Versam os presentes autos sobre AÇÃO ORDINÁRIA proposta por 

LEONY ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS em desfavor de MUNICÍPIO DE 

NOVA XAVANTINA. Dispensado o Relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo a decidir. A competência é a medida exata da jurisdição 

do órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão 

jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência absoluta é de 

ordem pública, é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo 

juiz, se for o caso. Consoante se verifica dos autos, a parte autora busca 

a condenação da requerida a incorporar à sua remuneração o percentual 

de 11,98% decorrente de perda salarial quando da conversão do cruzeiro 

para URV. Menciona, ao final da petição inicial, que o montante devido a 

cada autor somente será possível na fase de liquidação de sentença. O 

art. 38, parágrafo único da lei n. 9.099/95 dispõe que: “Não se admitirá 

sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. 

Isto posto, resta patente a incompetência deste Juizado para processar e 

julgar a presente demanda, ante a necessidade de perícia, seja na fase de 

conhecimento, seja em liquidação de sentença. É dizer, a sistemática dos 

Juizados Especiais é voltada para o processamento e julgamento de 

causas de menor complexidade, não se admitindo a produção de perícia 

em seu âmbito. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA CONTÁBIL. VEDAÇÃO DE 

PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/90 aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, conforme previsão legal. 2. Uma vez vedada a prolação de 

sentença ilíquida e diante da complexidade da causa, que poderá ensejar 

na produção de perícia contábil, afasta-se a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. 3. Conflito conhecido e acolhido. (TJDF – 

Processo CCP 20150020005389. Orgão Julgador 1ª Câmara Cível. 

Publicado no DJE : 22/04/2015 . Pág.: 114. Julgamento 13 de Abril de 2015. 

Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Segundo o Código de Processo 

Civil: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. (Grifei e destaquei). Diante do exposto, declaro a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, em consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, o que faço 

com fundamento no art. 3º c.c art. 51, inciso II, da Lei 9099/95. Sem custas 

nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. P.I.C. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Nova Xavantina/MT, 26 

de julho de 2017. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-09.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE SAVIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL ALVES DA SILVA OAB - SP106207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FIRMINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000030-09.2017.8.11.0012 EXEQUENTE: CARLOS JOSE 

SAVIO DE CARVALHO EXECUTADO: SEBASTIAO FIRMINO DE OLIVEIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por CARLOS JOSÉ 

SÁVIO DE CARVALHO em face do SEBASTIÃO FRIMINO DE OLIVEIRA, 

todos qualificados. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/1995. Fundamento. Decido. Constato a incompetência deste Juízo 

para julgar a presente demanda. A Lei 9099/1994 dispõe que: Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; […] Art. 51. 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; Grifei). É dizer, a 

sistemática dos Juizados Especiais é voltada para o processamento e 

julgamento de causas de menor complexidade, o que não se evidencia no 

caso dos autos, uma vez que, conforme se extrai da petição juntada à fl. 

277, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 558.565,15, muito 

superior ao teto do Juizado. Diante disso, atenta aos princípios 

orientadores do processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 

2º da Lei 9099/1995, sobretudo a economia e a celeridade processual, 

tenho que não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Ademais, ressalte-se que a Lei dos Juizados 

Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal das partes 

para extinção do processo (§ 1º do art. 51 da Lei 9099/1995). Ante do 

exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

presente feito e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

julgamento do mérito, o que faço com fundamento no art. 3º c.c art. 51, 

inciso II, da Lei 9099/95. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina - MT, 26 de julho de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000002-41.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO & RODOLFO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA NUBIA PAULA GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000002-41.2017.8.11.0012 REQUERENTE: RODOLFO & 

RODOLFO LTDA - EPP REQUERIDO: KATIA NUBIA PAULA GOUVEIA 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. 

Fundamento. Decido. Ajuizada Ação Monitória por RODOLFO & RODOLFO 

ME em face de KATIA NUBIA PAULA GOUVEIA. Dessa forma, cumpre 

analisar a competência do Juizado Especial para conhecimento e 

julgamento da ação monitória, de procedimento especial previsto no artigo 

700 e seguintes do CPC. Segundo o FONAJE, as ações de procedimentos 

especiais, como a ação monitória, não são admissíveis nos Juizados 

Especiais, senão vejamos: ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Esse também é o entendimento jurisprudencial da E. Turma Recursal do 

TJMT: SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

- INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento 

de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". 

(Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: 

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento da 

ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do 

Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08/06/2012). 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 SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4 , do CPC, observado 
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o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 536/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, 

Publicado no DJE 19/08/2013). (Grifei). A Lei 9099/1995 dispõe que, além 

dos casos previstos em Lei, extingue-se o processo sem resolução do 

mérito quando: Art. 51. 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; Outrossim, a petição inicial do 

autor deve ser indeferida por ausência de possibilidade jurídica do seu 

pedido, assim como ausência de interesse processual no âmbito dos 

juizados especiais. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra 

e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. I e VI, do Código de 

Processo Civil c.c art. 51, inc. II, da Lei 9099/1995. Sem custas nos termos 

do art. 54, da Lei 9099/1995. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Nova Xavantina/MT, 26 de julho de 

2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-26.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO & RODOLFO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELDER SANTOS BESERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000003-26.2017.8.11.0012 REQUERENTE: RODOLFO & 

RODOLFO LTDA - EPP REQUERIDO: WELDER SANTOS BESERRA Vistos. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. 

Fundamento. Decido. Ajuizada Ação Monitória por RODOLFO & RODOLFO 

ME em face de WELDER SANTOS BESERRA. Dessa forma, cumpre 

analisar a competência do Juizado Especial para conhecimento e 

julgamento da ação monitória, de procedimento especial previsto no artigo 

700 e seguintes do CPC. Segundo o FONAJE, as ações de procedimentos 

especiais, como a ação monitória, não são admissíveis nos Juizados 

Especiais, senão vejamos: ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Esse também é o entendimento jurisprudencial da E. Turma Recursal do 

TJMT: SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

- INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento 

de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". 

(Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: 

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento da 

ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do 

Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08/06/2012). 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 SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4 , do CPC, observado 

o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (RI 536/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, 

Publicado no DJE 19/08/2013). (Grifei). A Lei 9099/1995 dispõe que, além 

dos casos previstos em Lei, extingue-se o processo sem resolução do 

mérito quando: Art. 51. 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; Outrossim, a petição inicial do 

autor deve ser indeferida por ausência de possibilidade jurídica do seu 

pedido, assim como ausência de interesse processual no âmbito dos 

juizados especiais. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra 

e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. I e VI, do Código de 

Processo Civil c.c art. 51, inc. II, da Lei 9099/1995. Sem custas nos termos 

do art. 54, da Lei 9099/1995. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias. Nova Xavantina/MT, 26 de julho de 

2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-97.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010100-97.2016.8.11.0012 REQUERENTE: PEDRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação inominada de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência proposta por PEDRO DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Narra a exordial que o requerente em maio de 2015 foi 

diagnosticado com ESPONDILODISCOARTROSE CERVIVAL COM 

ESTENOSE DEGENERATIVA DO CANAL VERTEBRAL DE C4-C5 A C7-D1, 

complexo disco-osteofitários posteriores difusos de C3-C4 a C7-D1, que 

comprimem a face ventral do saco dural e se insinuam para as bases 

foraminais, tocando as raízes emergentes de C5, C6 e C7, notadamente à 

direita e de C8 à direita. Ressalta que está na fila de espera do SUS para 

realização de cirurgia desde outubro de 2015. Foi concedida a tutela de 

urgência pleiteada. Em petição apresentada em ID 7864020, a parte autora 

pugnou pelo bloqueio de numerário para custeio do tratamento. Em 

despacho proferido (ID 7864024), este juízo determinou a intimação da 

parte promovente para apresentar orçamentos para viabilizar o 

prosseguimento da presente ação. A parte promovente, mesmo 

devidamente intimada em 02/09/2016 (Evento n. 10997137), nada 

providenciou. Ocorre que até a presente data, passado quase um ano, a 

parte autora não procurou dar andamento ao feito, estando inerte desde 

então. Diante disso, atenta aos princípios orientadores do processo nos 

Juizados Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 9099/1995, sobretudo 

a economia processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que 

não seja a extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, 

extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Registro, por oportuno, que a ausência 

dos orçamentos impede o prosseguimento da ação, invalidando o bloqueio 

de numerário solicitado, bem como impede a aferição da competência 

deste juizado, uma vez que o tratamento pleiteado pode ultrapassar o teto 

do Juizado da Fazenda Pública. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos 

Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal 

das partes para extinção do processo (§ 1º do art. 51 da Lei 9099/1995). 

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por tudo o mais 

que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o mérito, nos 

termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerando a 

extinção do processo pelo abandono da causa pela parte autora, entendo 

por bem revogar eventuais restrições e liminares anteriormente deferidas. 

Expeça-se o necessário para a devida baixa de restrição/penhora, caso 

haja. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 02 de agosto de 2017. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010341-08.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010341-08.2015.8.11.0012 EXEQUENTE: JESSE CANDINI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsado os autos, 

verifico que o despacho de ID 7863134 não condiz com o presente feito, 

devendo ser REVOGADO e retirado deste deste processo. Constato que a 

parte executada foi intimada para, querendo, opor embargos ou impugnar 

a execução, contudo, quedou-se inerte. Pois bem, considerando a 

inexistência de embargos/impugnação, OPINO pela homologação do 

cálculo apresentado na inicial e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor), no valor 

apresentado. Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório 

deverá ser feito nos moldes do art. 535, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto 

na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. Depois de informado o 

pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento 

da quantia depositada. Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos 

para prolação de sentença de quitação do débito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo 

Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos legais e 

jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010597-24.2010.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A.DA R. REIS - SERVICOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE JESUS SILVA CORADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010597-24.2010.8.11.0012 EXEQUENTE: A.DA R. REIS - 

SERVICOS EXECUTADO: VANESSA DE JESUS SILVA CORADO Vistos, 

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

Compulsando os autos, verificou-se a inércia injustificada da parte 

exequente em praticar os atos que lhe cabiam, conforme certidão de ID 

7871001. Tal conduta implica na extinção do processo sem resolução do 

mérito, em atenção aos princípios da celeridade e efetividade, tendo como 

paradigma o intuito conciliador dos juizados. Nesse sentido: EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004466843, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda 

Carravetta Vilande, Julgado em 26/06/2013) Isto posto, OPINO PELO 

JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO do processo, com 

fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, por não promover os atos e 

diligencias que lhe incumbiam; Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença 

lavrada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para 

que surta seus efeitos legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010884-50.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE MERENCIANA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010884-50.2011.8.11.0012 EXEQUENTE: DULCILENE 

MERENCIANA PORTO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de processo em fase de 

cumprimento de sentença, em que fora efetuado o pagamento da 

obrigação por parte da executada, conforme comprovado nos autos, 

mediante expedição dos alvarás de ID 7873511 e ID7873508. Pelo que se 

verifica, a executada cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual, 

deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II, ambos do 

Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o pagamento do valor devido, 

a extinção do feito é matéria que se impõe. Diante do exposto, OPINO 

PELO JULGAMENTO DE EXTINÇÃO do presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos independentemente de nova determinação, com 

as baixas de estilo. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO a sentença lavrada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, para que surta seus efeitos 

legais e jurídicos. Cumpra-se. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50178 Nr: 1692-02.2012.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda, Euracy Ramos da 

Veiga, Perival de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as partes, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do laudo de avaliação e penhora 

de fls. 92/93.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56881 Nr: 2361-84.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Letiere Cal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT, Maykell Eduardo 

Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59517 Nr: 295-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Geraldo Vertuan

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação dos 

requeridos, a ser expedida para Comarca de Maringa-PR, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64665 Nr: 2637-81.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONILHA E BONILHA LTDA , Marcelo Alves 

Bonilha, Elisangela Aparecida Mariotini Bonilha

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 8018 Nr: 463-56.2002.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Heitor Pasqualotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romil Domingues, Mercedes Gerônimo 

Domingues, Luiz Carlos da Silveira, José Donizetti da Silveira, Lizete 

Valentin da Silveira, Lorete Maria da Silveira e Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irio Grolli - OAB:16.124-OAB/SC, 

Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Nobre de Miranda - 

OAB:3546/MT, Leandro Abda Campos Nabhan - OAB:182610 

OAB/SP, Matheus José Teodoro - OAB:168.303-OAB/SP, Neimar 

Leonardo dos Santos - OAB:160.715OAP/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória de fls. 504/506.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18806 Nr: 276-72.2007.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz de Moura Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Classir Miguel Rigon - OAB:20420/MT, Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar se o acordo foi 

cumprido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27716 Nr: 708-86.2010.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Farias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27542 Nr: 533-92.2010.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60184 Nr: 616-35.2015.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Custodio Maria de Oliveira, Maurício José 

Depoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valduino Geraldini, Ângela Maria Pugliese 

Geraldini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adimara Maria Bueno - 

OAB:40229/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Manoel Silva Bega - 

OAB:38266/PR

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 54842 Nr: 897-25.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claúdia Maria da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85528 Nr: 261-20.2018.811.0044

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biatriz Matos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85270 Nr: 107-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Roberto Anotovicz, EDINEI RICARDO 

ANTONOVICZ, Danilo Julio Antonowiski Posonski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 107-02.2018.811.0044 (Código 85270)

Vistos.

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR em face de SIDNEI ROBERTO 

ANTONOVICZ, EDINEI RICARDO ANTONOVICZ e DANILO JULIO 

ANTONOWISKI POSONSKI, qualificado nos autos, alegando, em síntese, 

que firmou com as partes requeridas contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária, sendo-lhe oferecido o veículo, melhor 

descrito às fls. 04-v, tornando-se depositária do bem.

Ainda, afirma que as partes requeridas não honraram com o pagamento 

das parcelas, o que ocasionou o vencimento antecipado do contrato, 

razão pela qual requer a busca e apreensão do veículo acima 

mencionado.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/46.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o contrato anexado à inicial traz em 

seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito às fls. 04-v, 

autorizando, dessa forma, a busca e apreensão do bem.

Ainda, observo que o requerente, via correios, encaminhou notificação 

extrajudicial no endereço informado pelas partes requeridas (fls. 45) e, 

mesmo assim, não tomou nenhuma providência para quitar seu débito.

Dessa forma, constatado o preenchimento dos requisitos do Dec. Lei nº 

911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para DETERMINAR a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, assim como o de seus 

documentos, depositando-os em mãos dos procuradores da parte 

requerente.

Outrossim, efetivada a liminar, cite-se a parte requerida desta ação, onde, 

querendo, poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento 

da liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores 

apresentados pela credora fiduciária, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69.

Ressalta-se, ainda, que a parte devedora fiduciante poderá apresentar 

resposta dentro de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, 

mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69.

Defiro a utilização da exceção prevista no artigo 212, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos órgãos estaduais, tendo em 

vista que a posse e propriedade do veículo ainda não estão consolidadas 

em favor da parte requerente, bem como a fim de evitar a alienação 

prematura do veículo pelo credor fiduciário.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 24 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/08/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. INTIME-SE ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISETE STCH (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: SILVANA GREGÓRIO LIMA - MT0009539A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 03/08/2018 Hora: 14:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MERIO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

MT0016263A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/08/2018 Hora: 15:00, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/08/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 1457-25.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DE SOUSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 09/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81609 Nr: 3499-81.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 02/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81783 Nr: 27-38.2017.811.0023

 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: SINVAL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 02/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72499 Nr: 1317-59.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICMM, CRISTIANE MARINHO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SAN DE CARVALHO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da Exequente para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

certidão de fls. 52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 84482 Nr: 1848-77.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NOGUEIRA LOPES NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da Exequente para que, no prazo de lei, indique bens do 

devedor passíveis de penhora, mormente certidão negativa de fls. 22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 40434 Nr: 1048-93.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação do Executado para que traga aos autos, no prazo de lei, o 

comprovante de parcelamento da dívida exequenda, correlata à CDA 

2010/2025, conforme solicitado às fls. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 2337-17.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 09/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82604 Nr: 602-46.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 09/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80161 Nr: 2571-33.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 02/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75792 Nr: 3450-74.2015.811.0023

 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: NILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 02/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83560 Nr: 1271-02.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JOSE PADILHA DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 09/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73014 Nr: 1673-54.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para manifestação, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77215 Nr: 814-04.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON MOMBELLI DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para manifestação, no prazo de lei, haja vista o 

decurso do prazo da suspensão pleiteada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74935 Nr: 2882-58.2015.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA LOPES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, Luciola Moreschi Passaneli - 

OAB:21371/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste sobre a certidão de 60, 

no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87984 Nr: 4291-98.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste sobre a certidão negativa 

de fls. 23, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81111 Nr: 3153-33.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMS, ANTONIA PAIXÃO MESQUITA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que diga, no prazo de lei, se a perícia 

agendada realizou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85477 Nr: 2507-86.2017.811.0023

 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: HOSANA SOUZA ARAUJO, SINAMOR SOUSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselucia Rodrigues de Souza 

- OAB:16071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 02/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada 

pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8774 Nr: 23-70.1995.811.0023

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. JANINI CONSTRUÇÕES EE COMÉRCIO LTDA ( 

PENÊNCIA DE CUSTAS), PEDRO GARCIA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Roberto Dias 

Casagrande - OAB:55.427, PEDRO GARCIA CÂNDIDO - OAB:16.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto os documentos de fls. 

552/561, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62902 Nr: 2911-16.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS DE AZEVEDO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto a petição de fls. 

160/166, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78572 Nr: 1608-25.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RUFINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SANTANA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência;

2. Aguarde-se o retorno da missiva expedida à fl. 35.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71350 Nr: 541-59.2015.811.0023

 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: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

PRESIDENTE DA FEDERAÇAO DOS SINDICATOS DE SERVIDORESE 

FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - FESSPMEMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARTINS 

HAUSCHILDT - OAB:21865/O, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528, 

Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 Diante da suspensão de todos os processos pendentes, individuais e 

coletivos, que versem sobre a questão identificada e tramitem no território 

nacional, conforme conflitos de competência n. 147.784 e 148.519/STJ, 

intime-se a parte impetrante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83469 Nr: 1209-59.2017.811.0023

 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: FEDERAÇAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT), PEDRO CEZAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, MUNICIPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da suspensão de todos os processos pendentes, individuais e 

coletivos, que versem sobre a questão identificada e tramitem no território 

nacional, conforme conflitos de competência n. 147.784 e 148.519/STJ, 

intime-se a parte impetrante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79415 Nr: 2112-31.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA RODRIGUES IAQUELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO:Ante o exposto, comprovados os requisitos estabelecidos 

na Lei 8.742/1993, c/c art. 203, inc. V da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS ao autor o benefício de amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, desde 

a data do requerimento administrativo, corrigido monetariamente a partir do 

vencimento de cada parcela, utilizando-se dos índices de correção 

monetária de acordo com os respectivos períodos de vigência, conforme 

Lei nº. 6899/91 e o Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 

148 do STJ. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome da Segurada: ANDREIA RODRIGUES 

IAQUELLA; 2.Benefício concedido: Amparo social ao deficiete;3.Data do 

início do benefício: A partir do requerimento administrativo (22/7/2014, fl. 

26);4.Renda mensal inicial: um salário mín.Extingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000098-23.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO SERGIO PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO PEDRO DE MORAES OAB - MT3040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIA REAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM. EVANDRO JUAREZ 

R O D R I G U E S  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P R O C E S S O : 

1000098-23.2017.8.11.0023; ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[CONFUSÃO]; VALOR DA CAUSA: R$ 5.129,39; 

TIPO: Cível; RECUPERANDO: Sim/Não; URGENTE: Sim/Não; PODE CUMPRIR 

FORA DO EXPEDIENTE: Sim/Não. Partes do processo: PARTES AUTORA: 

REQUERENTE: ELIO SERGIO PEREIRA ; PARTE RÉ: REQUERIDO: 

CONVENIENCIA REAL LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

ELIO SERGIO PEREIRA Endereço: RUA DAS GOIABEIRAS, 1495, JARDIM 

CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-704 ; Nome: CONVENIENCIA REAL 

LTDA - ME Endereço: Avenida Brasil, 53, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE(S): EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência 

designada, para Prestar(em) Depoimento Pessoal. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO que se realizará no dia 

26/04/2018, às 13h00 horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. Despacho/Decisão: Despacho/Decisão: Vistos em 

correição. Analisando detidamente os autos, verifico que a hipótese não 

permite o julgamento antecipado da lide, mormente porque as partes 

requereram a realização de audiência de instrução a fim de comprovar os 

fatos narrados ainda porque há divergência entre as alegações trazidas 

pela parte autora e pela parte ré, sendo as provas dos autos insuficientes 

para o deslinde da demanda. Assim, determino à senhora gestora, designe 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas 

testemunhas. Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo 

que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três testemunhas) que deverão 

comparecer independente de intimação. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, será julgado a revelia nos termos 

da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de abril de 2018. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000098-23.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO SERGIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO PEDRO DE MORAES OAB - MT3040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIA REAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do processo: Processo: 

1000098-23.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 5.129,39; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107); Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIO SERGIO PEREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: CONVENIENCIA REAL LTDA - ME Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: ELIO SERGIO PEREIRA Endereço: RUA DAS 

GOIABEIRAS, 1495, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-704 ; 

Nome: CONVENIENCIA REAL LTDA - ME Endereço: Avenida Brasil, 53, 

Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de INSTRUÇÇAO E JULGAMELNTO que se 

realizará no dia 26/04/2018, às 13H00MIN., no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: Vistos em correição. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a hipótese não permite o 

julgamento antecipado da lide, mormente porque as partes requereram a 

realização de audiência de instrução a fim de comprovar os fatos 

narrados ainda porque há divergência entre as alegações trazidas pela 

parte autora e pela parte ré, sendo as provas dos autos insuficientes para 

o deslinde da demanda. Assim, determino à senhora gestora, designe 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas 

testemunhas. Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo 

que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três testemunhas) que deverão 

comparecer independente de intimação. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada o AUTOR o feito será julgado extinto 

sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 10 de abril de 2018. 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: 8010105-86.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILLIAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010105-86.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CARTÃO DE CRÉDITO, 

INDENIZAÇÃO POR 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: 

ANTONIO WILLIAN PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 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 , 10 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: 8010105-86.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILLIAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 
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Dados do processo: Processo: 8010105-86.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CARTÃO DE CRÉDITO, 

INDENIZAÇÃO POR 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: 

ANTONIO WILLIAN PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 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 , 10 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 Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140048 Nr: 3711-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO RUFINO DE CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158774 Nr: 12271-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA CORDEIRO DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi devidamente citada dos termos da 

ação, para, querendo apresentar contestação, e até a presente data não 

houve manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 102067 Nr: 2954-75.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOZINA DOS REIS FARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos na referencia 66, é 

tempestivo, portanto abro vista ao autor para contrarazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161112 Nr: 938-46.2018.811.0013

 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: MONIQUE DA PAIXÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas ao autor para impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 103005 Nr: 3348-82.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DONIZETE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139557 Nr: 3510-09.2017.811.0013

 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: ARY AUGUSTO PEREIRA

 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:

 Intimação da parte autora para manifestar-se, requerendo o que de 

direito.

 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:

 Retifico a certidão acima, pois as perícias serão realizadas no mês 06 

(junho) e não no mês 04(abril) mantendo o dia e horário como consta na 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145348 Nr: 5852-90.2017.811.0013

 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: MARIA ALVES DE FREITAS

 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:

 Intimação da parte autora para manifestar-se, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144569 Nr: 5517-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99668 Nr: 1906-81.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SALVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139543 Nr: 3507-54.2017.811.0013

 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: Epifanio Cesário Poquiviqui

 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:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145989 Nr: 6133-46.2017.811.0013

 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 Helena Pereira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 140197 Nr: 3778-63.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEICAO DE SOUZA OLIVEIRA

 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 a parte autora foi intimada via DJE, 

para, contrarazoar o recurso de apelação, e até a presente data não 

houve manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137075 Nr: 2429-25.2017.811.0013

 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 Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para requerer o que é de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139515 Nr: 3486-78.2017.811.0013

 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: ARY AUGUSTO PEREIRA

 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:

 Intimação da parte autora para manifestar-se, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145661 Nr: 5973-21.2017.811.0013

 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: VITORIA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55093 Nr: 612-67.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio do Nascimento Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 160266 Nr: 569-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 130160 Nr: 8236-60.2016.811.0013

 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: Kelle Regina Garcia Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vander Nelson Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Núcleo de Prática Juridico da Unemat - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:
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 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 123047 Nr: 4940-30.2016.811.0013

 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: REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA

 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 fins de direito, que a Impugnação juntada aos autos é 

tempestiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 111799 Nr: 811-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça, Ref. 138, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159330 Nr: 87-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Timm Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:OAB/MT 11702

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 

911/69 ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de MARILDA 

TIMM MACHADO.

Narra o autor que: “O autor concedeu a ré um financiamento no valor de 

R$ 56.361,19 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e 

dezenove centavos) para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) 

prestações mensais sucessivas, no valor de R$ 1.815,93 (um mil, 

oitocentos e quinze reais e noventa e três centavos) cada, com 

vencimento inicial em 23/10/2014 e final em 23/09/2018, tudo mediante o 

incluso PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DE BENS OU 

SERVIÇOS-4366963680, celebrado em 10/09/2014”.

Citado, o réu argumenta o adimplemento substancial, em síntese: “Mas 

também não existem dúvidas de que tem o direito a PURGAR A MORA em 

relação às parcelas vencidas, sendo certo que já pagou 32 parcelas e, ao 

efetuar o pagamento das parcelas vencidas, terá efetuado o pagamento 

de 40 das 48 parcelas do contrato, restando a vencer apenas a quantia 

de 08 parcelas”. Ou seja, das 48 parcelas, já pagou 40.

O réu depositou o valor de R$ 18.735,16. Valor que já foi levantado em 

favor do autor.

O autor alega que: “diante do depósito judicial em perfilha, efetivado pelo 

financiado muito aquém do importe que deveria tê-lo sido cumprido, mas 

aceitos pela instituição financeira com fim de atualização do contrato, 

abatimento do saldo devedor, e não, para quitação contratual. A instituição 

financeira também efetuará a restituição do veículo ao financiado, e uma 

vez tendo sido reconhecido a inadimplência pelo financiado, e estando os 

autos aptos ao julgamento. antecipado da lide, não havendo mais provas à 

serem produzidas, requer-se aqui, o julgamento procedente dos pedidos 

autorais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea a do NCPC”.

Relatei, decido.

Estando os autos aptos ao julgamento, antecipo o julgamento da lide, não 

havendo mais provas à serem produzidas.

Diante do depósito judicial, que foi aceito pela instituição financeira com fim 

de atualização do contrato, abatimento do saldo devedor, e não, para 

quitação contratual.

 A instituição financeira também efetuará a restituição do veículo ao 

financiado, e uma vez tendo sido reconhecido a inadimplência pelo 

financiado, e continua pagando as parcelas do financiamento, conforme 

se vê nos autos.

 Julgo extinto o feito nos termos do art. 487, inciso III, alínea a do NCPC.

Condeno o réu ao pagamento ao pagamento de honorários em 5% do valor 

da causa.

Expeça-se mandado de restituição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 165087 Nr: 2734-72.2018.811.0013

 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: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA BUSINESS COMERCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A., FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS 

INSTITUCIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 07 de 

junho de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 161069 Nr: 915-03.2018.811.0013

 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: Ivone Raimunda de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 08 de 

junho de 2018, às 14 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147173 Nr: 6643-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. Mateus & Cia Ltda - Me, Thiago Bruno 

Gonçalves Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. G. MATEUS & CIA LTDA - ME, CNPJ: 

10172675000171 e atualmente em local incerto e não sabido THIAGO 

BRUNO GONÇALVES MATEUS, Cpf: 03128158169, brasileiro(a), Telefone 

3266-5959. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 13.671,85 (Treze mil e 

seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Suma... Em face de M G MATEUS & CIA LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

10.172.675/0001-71, cujo endereço eletrônico é desconhecido; com sede 

na Rua Pernambuco, 801, Bairro Centro, CEP 78.250-000, no Município de 

Pontes e Lacerda – MT e seu avalista TIAGO BRUNO GONÇALVES 

MATEUS, brasileiro, solteiro, comerciante varejista, inscrito no CPF n.º 

031.281.581-69, cujo endereço eletrônico é desconhecido; residente e 

domiciliado na Rua Pernambuco, 713, Bairro Centro, CEP 78.250-000, no 

município de Pontes e Lacerda – MT, no consoante os argumentos fáticos 

e jurídicos doravante expendidos: SINOPSE FÁTICA A autora é credora de 

R$ 13.671,85 (treze mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e cinco 

centavos), decorrente do Cédula de Crédito Bancário n.º B308469, 

oriundo da conta corrente n.º 20374-2, referente ao Adiantamento à 

depositante e o cheque especial. Ocorre que, após a concessão do 

referido crédito, os devedores não procederam com o devido 

adimplemento do título, conforme cálculos anexos. A credora buscou 

todas as vias amigáveis a fim de compor com os requeridos, sem 

sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da tutela 

jurisdicional....

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro.Cite-se por Edital com 

prazo de vinte dias.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 09 de abril de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108220 Nr: 5474-08.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA VIDOVIX SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 se trata de ação de execução contra o Estado de 

Mato Grosso.

Em seguida, considerando o requerimento formulado pela exequente, 

assim como à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, para 

que sejam realizados os cálculos do montante devido aos autores, 

conforme disposto na sentença e no acórdão, NOMEIO como peritos 

arbitradores no presente feito Luciani Freire Sanches da Silva, contadora, 

inscrita no CRC/MT sob o número 11270o7, CPF 815.921.241-00, e Éder 

Luís Burgo Guevara, contador, inscrito no CRC/MT sob o número 11553o2, 

CPF 005.442.321-00, com endereço profissional sito à Avenida São Paulo, 

nº 1.272, Centro, CEP 78285-000, São José dos Quatro Marcos/MT, 

“e-mail” ellucontabil@hotmail.com e telefone (65) 3251-2056.

ARBITRO como honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo pericial.

Na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, INTIMEM-SE as partes a fim de que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

INTIMEM-SE os “experts” ora nomeados para que, em aceitando o 

encargo, designem dia e hora para o início dos trabalhos periciais.

Com a apresentação do aceite e da data, CIENTIFIQUEM-SE as partes e 

seus assistentes técnicos eventualmente indicados no prazo estabelecido 

acima.

Por fim, apresentado o respectivo laudo pericial, INTIMEM-SE as partes 

para que sobre eles se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

vindo-me, em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159330 Nr: 87-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Timm Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:OAB/MT 11702

 Vistos.

Pede o demandante pela concessão de medida liminar, visando à busca e 

apreensão de veículo descrito na petição inicial, alegando que este foi 

adquirido mediante alienação fiduciária que o repassou para a demandada 

MARILDA TIMM MACHADO porque ele assumiu o compromisso de pagar 

as parcelas do financiamento, ocorre que se tornou inadimplente.

A documentação acostada aos autos, sobretudo a notificação 

extrajudicial, revela a plausibilidade do direito alegado.

A prova produzida, inaudita altera parte, revela ainda que o demandante 

está sendo cobrado pelo agente financiador pela falta de pagamento e 

quedou-se inerte.

Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária, autorizando dessa maneira a 

busca e apreensão do bem.

Por sua vez, o demandado encontra-se constituído em mora por força de 

notificação extrajudicial, não tendo tomado nenhuma providência para 

acertar o débito.

 Assim, os requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69 se encontram 

preenchidos, razão porque defiro, liminarmente, a medida e determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na peça 

exordial, depositando-se o bem com o autor ou nas mãos de quem este 

indicar.

Executada a liminar, cite-se o requerido para, em 15 (quinze) dias, 

contestar, ou, realizar o pagamento do débito de acordo com o pedido 

inicial, de acordo com o artigo 3º, § 2º., do Decreto-Lei 911/69, com a 

redação dada pela Lei Federal 10.931/2004.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 3655-80.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Martiniano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON MAURO DOS 
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SANTOS FERREIRA - OAB:4588

 Certifico para os devidos fins de direito que, a leiloeira nomeada nos 

autos, informou as datas designadas para realização do leilão, a saber: 

25/4/2018 1ª praça e 2ª praça às 13h00min e 14h00min, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166306 Nr: 3320-12.2018.811.0013

 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: Antonio Clesio Queiroz de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Medeiros Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, a requerente não comprovou a impossibilidade financeira 

momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição do 

processo.

No mais, da análise dos elementos de informação constantes dos autos, 

verifica-se sem dificuldades que os pressupostos para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita não estão pressentes.

Assim sendo, é dever do interessado antecipar o pagamento dos atos 

processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, do NCPC), 

impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais no momento da distribuição 

(art. 456, “caput”, da CNGC).

Desta forma, DETERMINO que a autora comprove o preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando 

aos autos documento apto a comprovar que não possui condições 

financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, ou, em idêntico 

prazo, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 

456, §1º, da CNGC.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150856 Nr: 8392-14.2017.811.0013

 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: WSDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBS, IADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a realização da audiência de conciliação apenas será 

dispensada nas hipóteses do art. 334, § 4º, do NCPC, as quais não se 

verificaram na hipótese, INDEFIRO o pedido de fl. 55.

Por consequência, DESIGNO nova oralidade para o dia 1º de junho de 

2018, às 15h00min, a se realizar junto ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Pontes e Lacerda, motivo 

pelo qual DETERMINO a renovação do cumprimento do disposto à fl. 16.

INTIME-SE via DJE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107227 Nr: 5088-75.2015.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa, Espólio de Marly Vieira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO DUTRA DE OLIVEIRA , 

VALDOMIRO JOSE DE QUEIROZ, Silveira Martins Pimenta, Espólio de 

Osvaldo Batista de Queiroz, Espólio de Marly Vieira Souza, Helena Maria 

Ferreira Lacerda, Geni Sales Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO 

- OAB:3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 361/362 e, consequentemente, CONCEDO o prazo 

suplementar de 60 (sessenta dias) para a juntada do estudo solicitado 

pelo Estado de Mato Grosso à fl. 349, item 03, "a".

Ademais disso, DETERMINO que a secretaria dê cumprimento integral à 

decisão de fl. 355.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163227 Nr: 1855-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCARLOS TEIXEIRA NOBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de processo de conhecimento, a pretensão do autor não 

encontra amparo legal em uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 

313 do Código de Processo Civil, portanto INDEFIRO o pedido de fl. 54.

Nada sendo requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, CERTIFIQUE-SE e, 

após, INTIME-SE o autor pessoalmente, através de carta com aviso 

recebimento, no endereço indicado na inicial, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do processo, sem resolução do mérito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165639 Nr: 2999-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cano de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar a parte ré em mora.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal 

tentativa, por meio de protesto do título.

No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação 

extrajudicial, verifico que a missiva enviada não foi entregue no endereço 

do contrato de financiamento que aparelha a presente demanda.

Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, carrear aos autos o comprovante de recebimento da referida 

notificação ou, alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de 

comprovar a constituição em mora da parte requerida, na forma do art. 

319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165644 Nr: 3000-59.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: LCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, para que não haja prejuízo as partes, e, 

principalmente, por se tratar de verba alimentar, DEFIRO os efeitos da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada para reduzir a verba 

alimentar para 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente, 

mantendo-se os demais pactuados pelas partes. Por outro lado, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do NCPC.PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, II, do NCPC.Do mais, antes de prosseguir na 

atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem 

alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver 

mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios 

consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de conciliação a 

qual fica, desde já, designada para o dia 29 de janeiro de 2018, às 

14h00min.INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência de 

conciliação.Com ou sem conciliação, REMETAM-SE os autos com vista ao 

Ministério Público para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 178, inciso II, do NCPC.Após, à conclusão para recebimento 

da inicial, na forma da Lei n° 5.478/68 ou homologação de eventual 

transação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165349 Nr: 2857-70.2018.811.0013

 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: Elizabete Batista Cosme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC - Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput).

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela antecipada em 

razão da ausência de fundamentação do pleito e comprovação dos 

requisitos previstos no art. 300, “caput”, do NCPC, ou seja, a probabilidade 

do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

 CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do 

NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC.

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC.

Após, à conclusão para novas deliberações.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60175 Nr: 517-03.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliosmar Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27496 Nr: 2511-76.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Texeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60180 Nr: 522-25.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Moreira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 523-10.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165810 Nr: 3080-23.2018.811.0013

 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: MARIA MADALENA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Rural da Agricultura 

Familiar Dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a autora, por meio de sua advogada, via DJE, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos o termo de inventariante ou, 

eventualmente, cópia da decisão judicial que a nomeou, 

independentemente da lavratura do termo, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Após, decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e COLHA-SE a 
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manifestação do Ministério Público, no prazo legal.

Por fim, PROMOVA-SE a conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166530 Nr: 3430-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Prates & Guimaraes Neto LTDA-ME, EROTILDES 

DA COSTA PRATES, Eugênio Guimarães Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, a requerente não comprovou a impossibilidade financeira 

momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição do 

processo.

No mais, da análise dos elementos de informação constantes dos autos, 

verifica-se sem dificuldades que os pressupostos para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita não estão pressentes.

Assim sendo, é dever do interessado antecipar o pagamento dos atos 

processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, do NCPC), 

impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais no momento da distribuição 

(art. 456, “caput”, da CNGC).

Desta forma, DETERMINO que a autora comprove o preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando 

aos autos documento apto a comprovar que não possui condições 

financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, ou, em idêntico 

prazo, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 

456, §1º, da CNGC.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165959 Nr: 3120-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA RIBEIRO DE NOVAES SILVA 

8414422012, Neuza Ribeiro de Novaes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar(em) o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado (s) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do 

executado, se casado for, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 

842 e do art. 844, ambos do NCPC.

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento 

no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 

827, “caput” e §1º, do NCPC).

Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165928 Nr: 3112-28.2018.811.0013

 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: GLICELIO CORREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por 

GLICÉLIO CORRÊA DOS SANTOS contra ESTADO DE MATO GROSSO.É a 

suma do necessário, fundamento e decido.Da simples análise dos autos, e 

sem quaisquer dificuldades é possível vislumbrar que o proveito 

econômico perseguido pela parte autora possui valor menor de 60 

(sessenta) salários mínimos.Por outro lado, a Lei nº 12.153/2009 determina 

em seu art. 1.º que a União, no Distrito Federal e territórios, e os Estados 

criarão os Juizados Especiais da Fazenda Pública, que passarão a 

compor o sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito 

Federal com os Juizados Especiais Cíveis e Juizados Especiais Criminais 

(art. 1.º, parágrafo único).Nos estreitos limites do tema da competência, a 

Lei nº 12.153/2009 é importante porque cria no âmbito dos Juizados 

Especiais uma competência absoluta, conforme expressamente previsto 

no art. 2.º, § 4º. Diante de tal panorama, com fulcro assente no art. 64, 

§1º, do Código de Processo Civil, DECLINO da competência ao juízo da 1ª 

Vara desta Comarca, para quem os autos deverão ser remetidos, “ex vi” 

do art. 43 do mesmo “codex”.PROMOVAM-SE as baixas no sistema 

Apolo.INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43157 Nr: 5412-46.2007.811.0013

 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: Francisca Ferreira da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166444 Nr: 3384-22.2018.811.0013

 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: SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES, Wanderson 

Flavio Cardoso Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, Cairu 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput).

CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, 

advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC.

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC.

Após, à conclusão para novas deliberações.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26975 Nr: 2006-85.2005.811.0013

 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: Quiteria Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27756 Nr: 2744-73.2005.811.0013

 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: Geralda Lopes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8973-B/MT, 

Mauricio de Carvalho - OAB:10.052A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129665 Nr: 8045-15.2016.811.0013

 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: Luciomar Machado Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coodetec Desenvolvimento de Prod. e Com. 

Agricola Ldta.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226421/SP, Renato J. Cury - OAB:154351/SP

 Vistos.

O objeto da prova pericial é o fato que foi alegado na inicial que careça de 

perícia para sua cabal demonstração.

O perito do juízo, por meio de exame que realizará no plantio, fará a 

análise e esclarecerá se o desenvolvimento irregular da planta decorreu 

de eventual vício de qualidade na germinação das sementes da espécie 

CD-246 adquiridas pelo autor.

A despeito disso, MANIFESTE-SE o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sobre o conteúdo da manifestação do réu, bem como informe se o plantio 

ainda existe, nos termos do art. 10 do NCPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166573 Nr: 3452-69.2018.811.0013

 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: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.

CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344 do NCPC.

Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do 

art. 355 do NCPC.

Em atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO 

de designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165301 Nr: 2828-20.2018.811.0013

 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: GISLENE DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não apresentou provas 

do indeferimento administrativo recente junto ao Instituto requerido, 

apresentando apenas um indeferimento datado de 23/03/2015 (fls. 30/31), 

não sendo suficiente para fomentar a propositura do presente feito.

A este respeito, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, deu parcial 

provimento ao RE nº: 631240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o INSS defendia a exigência de prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício 

previdenciário, por entender que a exigência não fere a garantia de livre 

acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada 

lesão ou ameaça de direito.

Colaciono, pois, a ementa da repercussão geral reconhecida:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ).

Diante disto, faz-se indispensável o recente indeferimento do prévio 

requerimento administrativo junto ao instituto requerido, para o regular 

processamento do feito.

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento, a fim de carrear aos autos a cópia da prévia 

postulação administrativa.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do 

feito.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26794 Nr: 1830-09.2005.811.0013

 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: Raimunda Maria Bernardino de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz de Almeida Avelar - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 
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bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166598 Nr: 3465-68.2018.811.0013

 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: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.

CITE-SE o réu para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 335, inciso III, do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344 do NCPC.

Após, com a juntada da resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada, na forma do 

art. 355 do NCPC.

Em atenção ao princípio da celeridade processual e da eficiência, DEIXO 

de designar audiência de conciliação, uma vez que é fato notório que o 

Procurador da Autarquia ré não comparece, em regra, nas audiências 

designadas nesta Comarca.

 PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 41600 Nr: 3907-20.2007.811.0013

 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: Doracy Benevenuto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165588 Nr: 2977-16.2018.811.0013

 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: ELISANGELA DE CASSIA AMADOR DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADARIO SILVA BORGES FILHO - 

OAB:8104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência intentada por ELISANGELA DE CASSIA AMADOR DE FREITAS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e ESTADO DE MATO 

GROSSO.Acosta aos autos, também, orçamento do remédio requerido 

pela parte autora.Portanto, antes de apreciar o pedido liminar constante na 

peça exordial, SOLICITO parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no intuito de 

que informe se o medicamento necessário ao tratamento da enfermidade 

da parte autora pode ser disponibilizado pelos réus, através do Sistema 

Único de Saúde, ou se existe outro meio para o tratamento da sua moléstia 

à disposição na rede pública de saúde, haja vista sua impossibilidade de 

arcar com o alto custo.Ao ser solicitado o parecer, REMETAM-SE ao NAT 

também cópia da petição inicial e dos documentos que a instruem.Com o 

retorno, voltem os autos conclusos imediatamente.CONSIGNO que a 

autora deverá juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, a declaração de 

hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pleito relativo a 

concessão da gratuidade da justiça, bem como o instrumento de mandato, 

nos termos do art. 104, §1º, do NCPC, sob pena de ser considerado 

ineficaz o ato praticado e incidir nas demais cominações legais. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a 

urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 41265 Nr: 3551-25.2007.811.0013

 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: Elverino Agostinho Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165692 Nr: 3018-80.2018.811.0013

 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: OJASSO MARTINS LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise da petição inicial e documentos, vislumbro que a parte autora 

não conferiu poderes a(o) advogada (o) para assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, uma vez que o instrumento de mandato vem 

desacompanhado de cláusula específica para tal finalidade, nos termos do 

art. 105 do Código de Processo Civil.

Com efeito, é necessário frisar que o direito ao benefício da gratuidade da 

justiça se destina à pessoa certa e determinada, uma vez que possui 

natureza personalíssima.

A este respeito, o Novo Código de Processo Civil pacificou tal 

entendimento por meio do art. 99, §6º, ao frisar que "O direito à gratuidade 

da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do 

beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos".

Neste sentido, trago à colação a lição doutrinária de Daniel Amorim 

Assumpção Neves, "in verbis":

"A gratuidade de justiça é um direito pessoal, não se estendendo a 

litisconsortes ou sucessores do beneficiado. Caso tais sujeitos pretendam 

obter igual prerrogativa processual deverão fazer o devido requerimento 

nesse sentido e comprovar o preenchimento dos requisitos para sua 

concessão (...) (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume único. 8. ed. Salvador. Ed. JusPodivm, 2016. pág. 

378).

Isto posto, INTIME-SE o requerente, por meio de sua advogada, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a declaração 

assinada de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do 

pleito.

Com o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27294 Nr: 2321-16.2005.811.0013

 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: Sirlei Raposa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 
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OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32043 Nr: 4978-28.2005.811.0013

 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: Delicio Dias Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42852 Nr: 5092-93.2007.811.0013

 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: Lúcia Gouveia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT, Carlos Aparecido de Araújo - OAB:44.094/SP, 

Márcia Regina de Araújo Paiva - OAB:SP-134.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 3655-80.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Martiniano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON MAURO DOS 

SANTOS FERREIRA - OAB:4588

 Autos do processo nº 3655-80.2008.811.0013

Código nº 46994

Vistos.

I – DECLARO válida a intimação de Pedro Martiniano Neto acerca da 

penhora do imóvel objeto da matrícula nº. 27.921 do CRI de Pontes e 

Lacerda, “ex vi” do art. 841, §4º c/c o art. 274, parágrafo único, do NPCP;

II – Lado outro, com o fim de se evitar futura alegação de nulidade, a 

intimação da esposa do executado constitui medida indispensável ao 

regular prosseguimento do feito.

Sendo assim, DETERMINO a realização de pesquisas junto aos sistemas 

INFOJUD, BACEN-JUD, SIEL e RENAJUD, com a finalidade de se localizar o 

atual paradeiro de Ana Keila Ferreira Martiniano, inscrita no CPF sob o nº. 

421.016.461-53.

Após a realização das pesquisas e eventualmente obtido endereço, 

EXPEÇA-SE mandado ou carta precatória com o fito de intimar Ana Keila 

Ferreira Martiniano sobre a penhora do imóvel objeto da matrícula nº. 

27.921 do CRI de Pontes e Lacerda.

Lado outro, não sendo possível a obtenção da localização do endereço de 

Ana Keila Ferreira Martiniano, INTIME-A por meio de edital sobre a penhora 

do imóvel objeto da matrícula nº. 27.921 do CRI de Pontes e Lacerda;

III – No mais, como a sentença de fls. 120/128 condenou o requerido a 

apresentar nos autos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o Plano de 

Recuperação da Área Degradada (PRAD) - período há muito esgotado 

sem que o comando judicial tenha sido atendido -, DETERMINO que o 

requerido atenda à citada determinação judicial, no prazo de 45 (quarenta 

e cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária no patamar de R$ 

3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), com fulcro no art. 537, “caput”, do NCPC, cujo termo inicial 

dar-se-á com a publicação do presente édito judicial no órgão oficial ante a 

decretação da revelia na fase cognitiva (fl. 63), nos termos do art. 346, 

“caput”, do NCPC;

IV – OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Maio Ambiente de Mato Grosso 

(SEMA/MT), requisitando a realização de vistoria da área objeto da 

demanda, no prazo de 60 (sessenta) dias, de maneira a verificar “in loco” 

o atual estado do imóvel degradado e as providências necessárias para a 

recuperação do dano ambiental nos moldes do que foi determinado na 

sentença de fls. 120/128, com a apresentação, inclusive, do relatório de 

inspeção no mesmo prazo;

V – Por fim, REGELO a apreciação do pedido contido no item 5 da 

manifestação de fls. 202/206, para momento posterior ao cumprimento dos 

comandos judiciais insertos no item II do presente édito.

Pontes e Lacerda, 9 de fevereiro de 2017.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36073 Nr: 3487-49.2006.811.0013

 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: Arlete Felipe de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 30993 Nr: 4550-46.2005.811.0013

 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: Maria dos Anjos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165646 Nr: 3001-44.2018.811.0013

 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: C. CELIDONIO NETO & CIA. LTDA. – ME,, Nádia Patrícia 

Oliveira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a 

Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 
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nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes.

 Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º 

da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes 

autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de mediação a 

qual fica, desde já, designada para o dia 03/07/2018, às 15h00min.

Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para homologação.

Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que 

compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente.

Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu 

(sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, 

para ofertar impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149968 Nr: 7918-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125051 Nr: 5817-67.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernando Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, Marcelo Alves Puga - OAB:5.058

 Vistos.

A decisão anteriormente proferida nos autos não foi integralmente 

cumprida pela secretaria do juízo.

Portanto, consoante restou consignada na supracitada decisão, repise-se, 

"CERTIFIQUE-SE a secretaria se a sentença/acórdão proferido nos autos 

de cód. 86130 transitou em julgado, tal como informado pelo exequente (fl. 

255)".

CERTIFIQUE-SE, ainda, a secretaria, se:

(i) houve resposta em relação aos ofícios expedidos à Jucemat e ao 

Banco do Brasil, em caso negativo, REQUISITEM-SE as informações, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cumprimento das determinações 

expedidas, OFICIANDO-SE.

(ii) as pessoas jurídicas Agropecuária Pessoê Ltda e Santa Cruz 

Suplementos Minerais Ltda foram intimadas pessoalmente sobre o 

conteúdo da decisão anteriormente proferida nos autos e, em caso 

positivo, se decorreu o prazo de 60 (sessenta dias). Não havendo 

cumprimento, INTIMEM-AS.

Ademais disso, MANTENHO a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos, INTIME-SE a executada, por meio de seu advogado, via DJE.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido de bloqueio do ativo imobilizado das 

pessoas jurídicas Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda e Agropecuária 

Pessoê Ltda, uma vez que o patrimônio pessoal das pessoas jurídicas 

será afetado, portanto, não se confunde com o patrimônio pessoal da 

executada figurante de seus quadros societários, em razão das primeiras 

possuirem responsabilidades limitadas.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 31514 Nr: 4814-63.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Lima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32771 Nr: 250-07.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Sueli Fagundes Valim

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27499 Nr: 2512-61.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Souza Ajala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT, Carlos Aparecido de Araújo - OAB:44.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21835 Nr: 1184-33.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Januário da Silva

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 23349 Nr: 2679-15.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair José Libório.

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27424 Nr: 2436-37.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Marta de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165816 Nr: 3083-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Antonia de Souza Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA SILVA PERONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700 do NCPC).Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado de 

pagamento que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos à ação monitória será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente.Anote-se, ainda, no mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na 

hipótese de não haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não 

sendo ofertado embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC).Desde já FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC).Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

702 do NCPC).No mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá o réu requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e 

§6º).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Vistos.

O executado não comprovou nos autos que o crédito do exequente se 

encontra habilitado nos autos da recuperação judicial. Ademais disso, a 

impugnação ao cumprimento de sentença já foi objeto de análise por este 

juízo, consoante decisão de fls. 184/185 (ref. 73).

 Logo, INDEFIRO o pedido de fls. 195/201.

Portanto, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e 

via DJE, a cumprir a decisão que acolheu em parte a impugnação ao 

cumprimento de sentença e fixou o valor de R$ 16.231,75 (dezesseis mil, 

duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), acrescido de 

custas processuais e taxas judiciárias, em 15 (quinze) dias, ficando 

advertido, desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre 

o valor da execução (art. 523, § 1º, do NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Sem que haja manifestação da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente, por meio de seu advogado e via DJE, para que traga aos autos 

nova planilha de débito, já acrescida da multa e dos honorários previstos 

no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166386 Nr: 3356-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viverto Montiel Ribas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Vistos, etc.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de VIVERTO MONTIEL 

JUNIOR, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006, com pena de reclusão abstratamente prevista de 5 (cinco) a 

15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO.

I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de 

prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) 

providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, 

acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 

ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser 

autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, 

armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – 

CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante 

próprio/perfeito.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em 

flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, 

entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das 

testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita 

e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada 

pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser 

relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei 

n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais 

do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, 

e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, 
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art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em 

flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade 

provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando 

presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e 

periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em 

desfavor de VIVERTO MONTIEL JUNIOR, porque flagrado pelos Policiais 

Militares Gabriel Lucas Lopes Mario e Bruno Luiz de Arruda Campos, 

tendo em depósito substâncias entorpecentes – pasta base análoga a 

cocaína e sementes de maconha, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

Em relação ao periculum libertatis, 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.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação 

ao suposto autor do fato, especificamente pela gravidade concreta do 

ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz 

social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda 

mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, inclusive a 

natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada 

precisamente na periculosidade concreta da conduta e do agente, bem 

como no modus operandi utilizado por ele, posto que sua residência 

estava sendo monitorada pela Agência Regional de Inteligência (A.R.I) 

como suposto ponto de fabricação/comercialização de entorpecentes, 

sobretudo porque, inclusive foram localizados dois frascos de lança 

perfume, DVR de monitoramento eletrônico da casa e R$ 5.970,00 reais 

em espécie.

Ressalto que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a 

hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da 

saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e 

pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto 

risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar 

necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos 

requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os 

quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, 

consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do crime e 

probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva 

para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer 

das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, 

uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, 

ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva 

pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VIVERTO MONTIEL 

JUNIOR e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 

310, II c/c arts. 312, todos do CPP.

II - DA DESTINAÇÃO DA DROGA

Estando regular o laudo de constatação, determino a destruição das 

drogas apreendidas, consoante art. 50, §3º, da Lei 11.343/06, 

guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo e 

observando-se as demais disposições legais.

Oficie-se à Autoridade Policial comunicando o teor desta decisão.

III – DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Considerando este magistrado subscrevente está impossibilitado, por ora, 

de presidir a solenidade disciplinada pelo Provimento n. 12/2017-CM, diante 

das audiências que estão sendo realizadas na Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, inclusive sessão plenária designada nesta 

unidade judiciária no início da próxima semana, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CUSTÓDIA, para o próximo dia útil em que estarei na Comarca, isto é 

11/04/2018, às 13h00min.

Ademais, DETERMINO, ainda, a elaboração imediata do respectivo exame 

de corpo de delito, uma vez que inexistente nos autos.

V - DA CONCLUSÃO

Transitada em julgado esta decisão, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a 

respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas 

baixas de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da 

CNGC.

Intime o flagrado e cientifique o(a) representante do Ministério Público e 

defesa técnica, se houver.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado segregatório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 12446-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Táliton Torres Cavalcante, Neres Silva dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY DE FREITAS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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. " 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000095-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M F A FEITOSA ALIMENTOS - EPP (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença sob 

pena de multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI GALDINO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e Ministério Público para manifestar-se nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente do inteiro teor da sentença, transcrita a 

seguir: “Tendo em vista a ausência de comprovação da residência do 

requerente nesta Comarca, sendo certo que o documento acostado aos 

autos produzido de forma unilateral, sob o título de “Cobrança bancária” 

em favor de JONATHAN MOISES FARIAS PEREIRA e apresentado em 

vários processos, de forma reiterada, neste Juizado, sem sequer a 

comprovação de seu efetivo pagamento, o que indica sua produção de 

forma “artificial”, causando dúvidas acerca da sua autenticidade, não 

serve de prova quanto à residência nesta Comarca. Assim sendo, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em razão da 

incompetência territorial. Outrossim, extraiam-se cópias das iniciais e 

documentos e encaminhem-se ao Ministério Público para ciência e adoção 

das providências que entender cabíveis.”

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-52.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente do inteiro teor da sentença, transcrita a 

seguir: “Tendo em vista a ausência de comprovação da residência do 

requerente nesta Comarca, sendo certo que o documento acostado aos 

autos produzido de forma unilateral, sob o título de “Cobrança bancária” 

em favor de JONATHAN MOISES FARIAS PEREIRA e apresentado em 

vários processos, de forma reiterada, neste Juizado, sem sequer a 

comprovação de seu efetivo pagamento, o que indica sua produção de 

forma “artificial”, causando dúvidas acerca da sua autenticidade, não 

serve de prova quanto à residência nesta Comarca. Assim sendo, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em razão da 

incompetência territorial. Outrossim, extraiam-se cópias das iniciais e 

documentos e encaminhem-se ao Ministério Público para ciência e adoção 

das providências que entender cabíveis.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente do inteiro teor da sentença, transcrita a 

seguir: “Tendo em vista a ausência de comprovação da residência do 

requerente nesta Comarca, sendo certo que o documento acostado aos 

autos produzido de forma unilateral, sob o título de “Cobrança bancária” 

em favor de JONATHAN MOISES FARIAS PEREIRA e apresentado em 

vários processos, de forma reiterada, neste Juizado, sem sequer a 

comprovação de seu efetivo pagamento, o que indica sua produção de 

forma “artificial”, causando dúvidas acerca da sua autenticidade, não 

serve de prova quanto à residência nesta Comarca. Assim sendo, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em razão da 

incompetência territorial. Outrossim, extraiam-se cópias das iniciais e 

documentos e encaminhem-se ao Ministério Público para ciência e adoção 

das providências que entender cabíveis.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-51.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM TEIXEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ABREU DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se em relação ao ID. 

12578839.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL TAVARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes, do inteiro teor, do despacho que 

segue: " Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118376 Nr: 2995-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Aparecido do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Libório dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para comparecerem a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 24.05.2018, às 14h30, "primeiro horário livre em 

pauta. Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem 

depositar o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 

trabalho, em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118376 Nr: 2995-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Aparecido do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Libório dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para comparecerem a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 24.05.2018, às 14h30, "primeiro horário livre em 

pauta. Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem 

depositar o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 

trabalho, em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público."

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE SPIGOTI DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DONIZETE DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Pontes e 

Lacerda - MT Juizado Especial MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 3 

(TRÊS) DIAS PARA PAGAR/PENHORA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM. JUIZ LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI- JUIZ DIREITO 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000295-71.2018.811.0013 - PJE ESPÉCIE: 

Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO PARTE EXEQUENTE: CLARICE SPIGOTI DO 

NASCIMENTO PARTE EXECUTADA: OLÍVIO DONIZETE DE ARAÚJO, 

ENDEREÇO: SÍTIO SANTA MÔNICA, GLEBA RIO ALEGRE – PECUÁRIA II – 

ZONA RURAL, CIDADE: PONTES E LACERDA- MT. FINALIDADE: Proceder 

a CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA certificando à hora, por todo o 

conteúdo do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

bem assim para no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, PAGAR A IMPORTÂNCIA 

DO VALOR acima informado. NÃO SENDO EFETUADO O REFERIDO 

PAGAMENTO dentro do prazo acima estipulado, CABERÁ ao Senhor 

Oficial de Justiça MUNIDO DA SEGUNDA VIA DO MANDADO, PROCEDER 

de imediato A PENHORA E A AVALIAÇÃO de bens do executado, tantos 

quantos bastem para a satisfação integral da execução, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais autos. INTIMANDO-SE, na mesma oportunidade, 

o(s) executado(s). Em caso de SUCESSO DA PENHORA, que deverá 

incidir PREFERENCIALMENTE EM BENS MÓVEIS de fácil comercialização, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação. LAVRANDO o termo 

de penhora. Intime-se o executado, que os embargos poderão ser 

oferecidos na forma escrita ou verbal, no prazo legal, a contar da data da 

juntada do mandado aos autos, sob pena de prosseguir a execução com 

alienação judicial, dação em pagamento ou adjudicação do bem 

penhorado. VALOR DO DÉBITO: R$ 15.961,35 (quinze mil novecentos e 

sessenta e um reais e trinta e cinco centavos) DESPACHO: “Vistos etc. 

Cite-se para que efetue o pagamento dos débitos em 03 (três) dias sob 

pena de penhora. Expeça-se o necessário. Cumpra-se” Pontes e 

Lacerda-MT, 10 de abril de 2018. Enoene Ferreira Teodoro da Silva 

Gestora Judiciária Juizado Especial Cível e Criminal Sede do Juízo 

Deprecante e Informações: Av. Paraná, nº. 2598, bairro: São José, cidade: 

Pontes e Lacerda – CEP: 78250000, fone: (65) 3266-8600 – r. 223.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74669 Nr: 879-89.2017.811.0014

 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: Adesvaldo Nunes da Mata, Linaura Izidora Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Candido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência der concioiação/mediação foi agendada para o 

dia 05/06/2018, às 13:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC.

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos, para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 486-33.2018.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbert Basilio Fernandes Silva, Stoessel de Oliveira 

Naves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Stoessel de Oliveira Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB MT 16647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por HERBERT 

BASÍLIO FERNANDES SILVA em face do ESPÓLIO DE STOESSEL DE 

OLIVEIRA NAVES, já qualificados nos autos.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a propositura da ação de consignação em 

pagamento exige como um de seus preceitos legais a comprovação da 

manifestada e injusta recusa do credor ao recebimento dos valores que 

se pretende consignar, nos termos do art. 539 e seguintes do novel 

Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em análise, não se verifica a comprovação de tal 

pressuposto.

Portanto, DETERMINO seja o autor intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, a fim de proceder às correções 

necessárias para o regular processamento da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção e arquivamento do 

feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78542 Nr: 408-39.2018.811.0014

 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: Terezinha Rosa Ramos Filha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por TEREZINHA ROSA RAMOS 

FILHA DE OLIVEIRA em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU/MT.

Analisando detidamente a inicial, denota-se que a mesma não pode ser 

recebida, uma vez que não preenche os requisitos necessários, conforme 

preconiza o novel Estatuto Processual Civil.

Vislumbra-se da exordial que a ação foi proposta em face da Prefeitura 

Municipal de Poxoréu/MT, entretanto é cediço que a prefeitura é um órgão 

despersonalizado, parte integrante da Administração Pública Direta, sendo 

que seu agir é o agir do Município, logo, não poderá figurar em quaisquer 

dos polos processuais, porquanto carece de personalidade jurídica e, por 

conseguinte, de capacidade processual.

Não isso bastasse, em sendo demandada unicamente no polo passivo a 

prefeitura, como órgão que é, deve ser tida pelo magistrado como figura 

incapaz de representar o ente federativo Município, razão pela qual 

deverá ser levado em conta o disposto no artigo 76, do novel Código de 

Processo Civil.

Desta feita, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial sanando o vício apontado, sob pena de 

indeferimento da mesma e, consequentemente, extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78457 Nr: 371-12.2018.811.0014

 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: Oscar Alves da Silva, Oscar Alves da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Costa Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência der concioiação/mediação foi agendada para o 

dia 16/05/2018, às 14:00 horas, neste juízo, no Centro Judiciárioi de 

Solução de Conflitos - CEJUSC.

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos, para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78332 Nr: 304-47.2018.811.0014

 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
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 PARTE AUTORA: Edesvaldo Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência der concioiação/mediação foi agendada para o 

dia 05/06/2018, às 15:30 horas, neste juízo, no Centro Judiciárioi de 

Solução de Conflitos - CEJUSC.

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos, para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77689 Nr: 2332-22.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussandro de Arruda, Jeferson Rodrigo Souza 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição.II – OUTRAS 

CONSIDERAÇÕESConsiderando a citação dos réus, bem como a 

informação de que constituição advogados, INTIMEM-SE os advogados 

para que apresentem resposta a acusação no prazo legal.Considerando 

que o réu Lussandro informou que seu advogado chama-se Dr. Ari, 

INTIME-SE o Dr. Ari Rodrigues, cadastrado no Sistema Apolo desta 

comarca, para que apresente referida resposta a acusação ou informe 

não ser ele patrono de Lussandro.Decorrido o prazo, certifique-se e caso 

não sejam apresentadas respostas a acusação, INTIME-SE(M) o(s) réu(s) 

pessoalmente, cientificando-o(s), bem como para que constitua(em) 

novo(s) advogado(s) ou informe(m) hipossuficiência para tanto, de modo 

que ser-lhe-á(m), nomeado(s) advogado(s) dativo(s). Cumpra-se, com 

URGENCIA, por tratar-se de réu PRESO.Poxoréu – MT, 09 de março de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78478 Nr: 383-26.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Pinheiro Costa

 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 MAYCON 

PINHEIRO COSTA, 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, 

09 de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78634 Nr: 451-73.2018.811.0014

 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: Sandra Nery Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Precedente: STJ, AgRg no Ag 1.299.000/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, j. 07.02.2012)In casu, o pedido liminar não merece 

deferimento. Explico.Como se sabe, a tutela de urgência é medida cabível 

quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).Assim, quis o 

legislador que a antecipação do provimento jurisdicional ficasse vinculada 

à plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Apenas naqueles 

casos em que a parte autora pudesse demonstrar, através de prova 

inequívoca, a probabilidade de uma sentença favorável é que se 

autorizaria ao juiz pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da 

causa. Tal providência, porém, não depende única e exclusivamente da 

qualidade das alegações iniciais. Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que 

o simples trâmite processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou 

impossível reparação.No caso dos autos, não há dúvida acerca da 

relevância das alegações da requerente no que tange à moléstia que lhe 

acomete.Entretanto, conforme bem salientado pelo NAT/MT, o 

medicamento requestado não é disponibilizado na rede pública de saúde e, 

quiçá, existe nos autos prova de que a autora tenha procurado o SUS, por 

meio dos UNACONs, a fim de tratar a neoplasia que possui.Além disso, 

diante da afetação do REsp nº 1.657.156/RJ, os processos que dispõe 

sobre a disponibilização, pelo Poder Público, de medicamentos não 

fornecidos pelo SUS deverão ser suspensos.Posto isso, INDEFIRO, por 

ora, a tutela de urgência requestada, uma vez que não preenchidos os 

requisitos necessários para tanto.Sem prejuízo, poderá a parte autora 

pleitear a concessão de nova medida, desde que possível a substituição 

do medicamento buscado por algum fornecido pelo SUS.No mais, diante da 

afetação do REsp nº 1.657.156/RJ SUSPENDO o feito até ulterior 

deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78692 Nr: 481-11.2018.811.0014

 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: Maria Conceição Pina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozete Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio de Castro Leite 

Nogueira - OAB:5622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de reintegração de posse c/c tutela de urgência, 

ajuizada por MARIA CONCEIÇÃO PINA em face de OZETE FRANCISCO DE 

SOUZA, ambos regularmente qualificados nos autos.

Pois bem.

Em análise detida do feito, entendo ser o caso de incidência do art. 562, 

segunda parte, do NCPC, razão pela qual DESIGNO o dia 17 de abril de 

2018, às 17h00min (MT), para a realização de audiência de justificação 

prévia.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, consignando que 

esta deverá notificar as testemunhas constantes da exordial, ou, trazê-las 

no dia e hora aprazados para a realização do ato.

CITE-SE o requerido e INTIME-O, com a máxima urgência, para que 

compareça à audiência, acompanhado de advogado, constando que terá o 

prazo de 15 dias para contestação, que se iniciará após a decisão sobre 

o pedido liminar (NCPC, art. 564 e ss.).

OBSERVE-SE, o Sr. Oficial de Justiça, o disposto no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75785 Nr: 1413-33.2017.811.0014

 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: L.T. Pereira & Cia Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Nunes Pereira, Denilson Ferreira, Cleiton 

Costa Lelis, Wandony Ferreira Mendonça, Ereovaldo Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Certificada a tempestividade, RECEBO a presente impugnação ao crédito.

Por conseguinte, INTIMEM-SE os credores cujos créditos foram 

impugnados, para, querendo, em cinco (05) dias, contestarem a 

impugnação, na forma do art. 11, da Lei nº 11.101/2005.
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Ato contínuo, transcorrido o prazo supra, com ou sem contestação, 

INTIME-SE a recuperanda, ora impugnante, para manifestar-se, nos termos 

do art. 12, caput, da LRJ.

Após a manifestação da devedora, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial 

para que, em cinco (05) dias, lance o competente parecer, na forma que 

alude o art. 12, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05.

Por derradeiro, exauridas as finalidades acima delineadas, CONCLUSOS 

os autos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75784 Nr: 1412-48.2017.811.0014

 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: L.T. Pereira & Cia Ltda -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Certificada a tempestividade, RECEBO a presente impugnação ao crédito.

Por conseguinte, INTIME-SE o credor cujo crédito foi impugnado, para, 

querendo, em cinco (05) dias, contestar a impugnação, na forma do art. 

11, da Lei nº 11.101/2005.

Ato contínuo, transcorrido o prazo supra, com ou sem contestação, 

INTIME-SE a recuperanda, ora impugnante, para manifestar-se, nos termos 

do art. 12, caput, da LRJ.

Após a manifestação da devedora, INTIME-SE o Sr. Administrador Judicial 

para que, em cinco (05) dias, lance o competente parecer, na forma que 

alude o art. 12, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05.

Por derradeiro, exauridas as finalidades acima delineadas, CONCLUSOS 

os autos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78562 Nr: 418-83.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHGG, CAGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Martignago de 

Souza - OAB:13.974 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença provisório, ante a 

inadimplência do devedor em arcar com a obrigação de prestação 

alimentar.

Pois bem.

De início, DETERMINO o apensamento da presente conexão ao 

procedimento de conhecimento conexo.

Após, INTIME-SE pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar 

o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

advertindo-o que somente a comprovação que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, aplicando-se, no que 

couber, as disposições do art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, §1º, 

NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 1078-14.2017.811.0014

 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): Reginaldo Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada às fls. 46.

Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo legal, promover o regular andamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 491-26.2016.811.0014

 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: Antonio Umbelino Filho, Elzira Xavier Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Saldanha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 VISTO,

 Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por ANTONIO UMBELINO FILHO 

E OUTRA em face de ARLETE SALDANHA DA SILVA, todos qualificados 

nos autos.

Os autores foram intimados para retificar o valor dado à causa e 

comprovar a condição de hipossuficientes.

Sobreveio, pois, aos autos o petitório e documentos de fls. 220/238.

I – DO VALOR DA CAUSA.

RECEBO a retificação dos valor da causa, devendo, portanto, ser 

procedida às retificações competentes.

II – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Neste ponto, verifica-se que os documentos acostados aos autos pelos 

autores têm o condão de atestar a alegada parca situação econômico 

financeira, motivo pelo qual DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.

III – DA ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO.

Flagrantemente incabível a pretensão dos requerentes, uma vez que o 

instituto da fraude à execução, conforme o próprio nome aponta, é 

possível em sede dos procedimentos de execução.

Logo, INDEFIRO o pedido.

IV – DA PRODUÇÃO DE PROVAS.

Considerando que as partes postularam pela produção de prova 

testemunhal, justificando a pertinência, DEFIRO-A.

Por consectário lógico, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 15 de maio de 2018, às 13h00min (MT).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 530-52.2018.811.0014

 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: Delvira Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos comprovante idôneo de residência em 

nome próprio, ou qualquer outro documento que justifique a apresentação 

de tal documento em nome de terceiro pessoa, sob pena de indeferimento 

da inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução do 

mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-51.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU - ITAUCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAU - ITAUCARD VISTO, Intime-se a parte 

promovente para que, manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

cálculos de liquidação de sentença apresentados pelo promovido no ID 

12199571. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 09 de abril 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000164-93.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RAMOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KERLIN A BARALDI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DANILO RAMOS MUNIZ Parte Ré: REQUERIDO: 

KERLIN A BARALDI - EPP VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do CPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de abril de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-98.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BENTO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NAIR BENTO DA SILVA SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTO, Certificada a tempestividade, 

RECEBO o recurso na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, 

defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que 

preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 10 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-48.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJIVAN DA SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADEJIVAN DA SILVA BASTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 

e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a parte 

apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de abril de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-81.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BARRA MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GERALDO DOMINGOS SOBRINHO Parte Ré: 

REQUERIDO: BARRA MOTOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, 

Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 43 da Lei 

nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-85.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANAELBI MARQUES GUSMAO (REQUERIDO)

WANDERLEY SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HELCIO FERREIRA GOMES (TESTEMUNHA)

GENERINO PINTO DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUZIA SOBRINHO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: WANDERLEY SILVA DE SOUZA, ANAELBI MARQUES 

GUSMAO VISTO, Trata-se de ação de indenização por danos morais, 
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ajuizada por MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA em face de WANDERLEY 

SILCA DE SOUZA e ANAELBI MARQUES GUSMÃO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Recebida a inicial, fora determinada a citação dos 

requeridos, bem como designada audiência inaugural para a tentativa de 

autocomposição entre as partes. Realizada a audiência conciliatória, esta 

restou infrutífera. Sobreveio ao feito, então, contestação, oportunidade em 

que os requeridos rebatem as alegações da exordial, pugnando, pois, pela 

improcedência da demanda. Por seu turno, a requerente imbricou aos 

autos a devida impugnação. Saneado o feito, as partes foram intimadas 

para especificarem provas, sendo que a requerente postula pelo 

depoimento pessoal dos requeridos, além da inquirição de testemunhas, 

enquanto os requeridos nada manifestaram. Pois bem. DEFIRO a produção 

de prova testemunhal, bem como a colheita do depoimento pessoal dos 

requeridos, na forma pleiteada pela parte autora e, consequentemente, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 15 de maio de 2018, às 

13h30min (MT). INDEFIRO o pedido de expedição de ofício a operadora 

VIVO para que forneça cópia da gravação telefônica, posto que tal 

diligência pode ser realizada pela parte interessada. INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas bem como as partes para comparecerem ao ato 

acompanhadas de seus respectivos advogados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu /MT, 09 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-88.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (REQUERENTE)

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JORGE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO Parte Ré: REQUERIDO: FLAVIO 

JORGE DA SILVA VISTO, Em sede da audiência conciliatória, a parte 

requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, 

informando que está realizando uma composição amigável com o 

requerido para recebimento do débito. Destarte, não havendo qualquer 

causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 60 (sessenta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 10 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-73.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZETE FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO Parte Ré: REQUERIDO: OZETE 

FRANCISCO DE SOUZA VISTO, Em sede da audiência conciliatória, a parte 

requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, 

informando que está realizando uma composição amigável com o 

requerido para recebimento do débito. Destarte, não havendo qualquer 

causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 60 (sessenta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 10 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010043-39.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MAIA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO)

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: SILVIA MAIA DIAS Parte Ré: EXECUTADO: DAROM 

MOVEIS LTDA VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de 

sentença intentado por SILVIA MAIA DIAS em face de DAROM MOVEIS 

LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte 

vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-73.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES ALVES GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FERNANDES ALVES GOMES NETO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, Intimem-se as partes sobre o 

retorno dos autos, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem 

manifestação ou requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de abril 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-35.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MANOEL CANDIDO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A VISTO, Trata-se 

de ação anulatória c/c repetição do indébito e indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por MANOEL CANDIO DA 

SILVA em face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A ambos já 

devidamente qualificados. Em analogia, dispensado o relatório com fulcro 

no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido que para a 

concessão da tutela de urgência imprescindível se faz a probabilidade do 
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direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde 

do feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se 

desse pressuposto, da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua concessão 

encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, torna-se 

visível com os débitos a título de serviços de cartão de crédito realizados 

junto ao benefício de aposentadoria do autor, o qual, inclusive, é tido como 

impenhorável segundo redação do Código de Processo Civil. No mesmo 

sentido, o fumus boni iuris, encontra-se evidente pelo extrato atualizado 

de consulta de empréstimo consignado em nome do autor emitido pelo 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, onde consta de fato os 

descontos de tarifa de cartão de crédito em decorrência do empréstimo 

consignado realizado pelo autor. Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente a 

presente ação anulatória, a suspensão dos descontos a título de serviços 

de cartão de crédito do benefício de aposentadoria em nome do autor é 

medida que se impõe, tendo em vista que nem cartão de crédito o mesmo 

recebeu. Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à 

empresa requerida. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. João 

Pessoa, Brasil Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após 

uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos a título de serviços e 

contratos de cartão de crédito realizados pelo requerido junto ao benefício 

de aposentadoria recebido pelo autor, até o deslinde do presente feito. 

EXPEÇA-SE ofício ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e ao Banco 

Bonsucesso Consignado para que no prazo de 05 (cinco) dias suspenda 

os descontos a título de empréstimo consignado em nome do autor, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 06 de abril 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010108-10.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANY MONIQUELE BATEMARQUE NADU BARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINNY DOS SANTOS BATEMARQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ANY MONIQUELE BATEMARQUE NADU BARCELO 

Parte Ré: EXECUTADO: ALINNY DOS SANTOS BATEMARQUE VISTO, 

Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizada por ANY MONIQUELE 

BATEMARQUE NADU BARCELO em face de ALINNY DOS SANTOS 

BATEMARQUE, em que fora requerido a adjudicação de uma motocicleta 

marca HONDA, modelo CG 150 FAN ESI, chassi n.º 9C2KC1670BR587418, 

renavan 339328207, placa NPJ-7673, ano de fabricação 2011/2011, em 

que fora intimada a parte executada sobre a avaliação do bem móvel e a 

mesma permaneceu inerte. De início, DEFIRO o pedido retro aventado pela 

parte credora para ADJUDICAR a motocicleta marca HONDA, modelo CG 

150 FAN ESI, chassi n.º 9C2KC1670BR587418, renavan 339328207, placa 

NPJ-7673, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais), como pagamento 

parcial do débito executado, autorizando desde já a transferência do bem 

à parte exequente. INTIMEM-SE a executada acerca do deferimento da 

adjudicação. Após, LAVRE-SE auto de adjudicação, na forma do art. 877 

do NCPC, expedindo-se termo de entrega, haja vista tratar-se de bem 

móvel. Após, considerando a existência de saldo devedor remanescente, 

INTIME-SE a exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 09 

de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-09.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME, CRISTIANE 

BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: GABRIEL CANDIDO 

DA SILVA AMORIM Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por A DE 

SOUZA DIAS E DIAS LTDA MR em face de GABRIEL CÂNDIDO DA SILVA 

AMORIM, ambos devidamente qualificadas nos autos. Realizada audiência 

de conciliação (ID 12175384), as partes entabularam acordo e 

estabeleceram que o débito de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) será 

adimplido pelo requerido mediante parcelamento, em 02 (duas) prestações 

mensais e sucessivas, de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), sendo a 

primeira parcela paga no dia 29.03.2018, e a segunda parcela para o dia 

29.04.2018 Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que 

houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 12175384, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 05 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-39.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUIMAR SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME, CRISTIANE 

BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: IGUIMAR SILVA 

SOARES Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por A DE SOUZA 

DIAS E DIAS LTDA ME, representada pela sua gerente proprietária 

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS em face de IGUIMAR SILVA 

SOARES, devidamente qualificadas nos autos. Realizada audiência de 

conciliação (ID 12174908), as partes entabularam acordo e estabeleceram 

que o débito de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) será adimplido 

pela requerida, sendo uma entrada de R$ 110,00 (cento e dez reais) que 

foi pago em audiência, e o restante em 04 (quatro) parcelas mensais e 
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sucessivas, de R$110,00 (cento e dez reais), sendo a próxima parcela 

para o dia 20.04.2018, e as demais na mesma data dos meses 

subsequentes. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio nos e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 

12174908 , para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade 

processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 05 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-52.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA LOPES BRANDÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEONICE GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

FRANCISCA LOPES BRANDÃO Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por CLEONICE GONAÇALVES em face de FRANCISCA LOPES 

BRANDÃO, devidamente qualificadas nos autos. No ID 12395630 , a 

promovente em audiência conciliatória informou que realizou um acordo 

com a promovida, informando que o débito de R$ 2.108.00 (dois mil cento e 

oito reais) será adimplido pela requerida, sendo uma entrada de R$ 

1.000,00 (mil reais) que foi pago no ato de assinatura do acordo acostado, 

e o restante em 01 (uma) parcela, de R$1.108,00 (mil cento e oito reais), a 

ser paga até o dia 10.04.2018, sendo ainda fixada uma multa no 

percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do acordo em 

casa do atraso. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio nos e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 

12395630 , para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade 

processual. Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 05 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-25.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA BRASIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W S NEVES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PANIFICADORA BRASIL LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: W S NEVES - EPP Vistos, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por PANIFICADORA BRASIL LTDA – ME, representada pelo seu 

sócio proprietário JOSÉ REINALDO VIEIRA DOS ANJOS em face de W S 

NEVES - EPP, devidamente qualificados nos autos. No ID 12399430 , 

consta que as partes firmaram acordo, onde a reclamada procederá o 

pagamento a reclamante, o valor líquido de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 

reais) em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a serem pagas no dia 01 (dia primeiro) de cada mês ou dia 

útil subsequente, sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 

01.03.2018, e a última parcela em 01.02.2019, a ser realizada mediante 

deposito na conta do procurador da reclamante Dr. Leopoldo Queiroz 

Paim. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve 

acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 12399430 , para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 05 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-50.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA FERREIRA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DE SOUSA FERREIRA NEVES Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A 

Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por MARIA DE SOUSA 

FERREIRA NEVES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, devidamente qualificadas nos autos. No ID nº 12557533, 

consta certidão informando que a exequente requer o arquivamento do 

feito em razão de o problema ter sido resolvido. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte exequente informa o desinteresse no prosseguimento 

da ação, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Intime-se. Baixas e anotações de 

praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 05 de abril de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-60.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Partes do processo: Parte 
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Autora: REQUERENTE: ELIANE MARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A VISTO, Trata-se de ação cível c/c pedido de antecipação de tutela 

ajuizada por ELIANE MARIA DA SILVA em face de OI S.A. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se a 

presente incompetência desse Juízo para processar e julgar a presente 

ação, pois tanto o endereçamento da petição inicial, bem como o endereço 

de domicilio da autora é da comarca de Primavera do Leste/MT. Como se 

sabe, o artigo 4º, inciso III da Lei nº 9.099/95 estabelece que: “Art. 4º. É 

competente, para as causas previstas nesta lei, o Juizado do foro: III - do 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de 

dano de qualquer natureza.” grifos nossos Ademais, no âmbito dos 

Juizados Especiais aplica-se o Enunciado nº 89 do FONAJE, segundo o 

qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema 

de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro - Rio de 

Janeiro/RJ)”. Destarte, em sendo incompatível com o procedimento 

instituído pela LEI, imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, 

inciso III, da Lei nº 9.099/95. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 06 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA ADRIELE PACHECO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE TEIXEIRA GUIMARÃES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: THALYTA ADRIELE PACHECO LOPES Parte Ré: 

REQUERIDO: REGIANE TEIXEIRA GUIMARÃES Vistos, Trata-se de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por THALYTA ADRIELE PACHECO LOPES em 

face de REGIANE TEIXEIRA GUIMARÃES, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. Realizada audiência de conciliação (evento 12617345 ), as 

partes entabularam acordo e estabeleceram que o débito de R$ 520,00 

(quinhentos e vinte reais) será adimplido pela requerida mediante 

parcelamento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, de R$52,00 

(cinquenta e dois reais), sendo a primeira parcela paga no dia 20.05.2018, 

e as demais na mesma data nos meses subsequentes. Vieram-me os 

autos conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO entabulado no evento nº 12617345 , para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. Após o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 10 de abril de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 14/2018- CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 Considerando, ainda o usufruto de 10 (dez) dias de Férias do servidor 

Hugo César Canevari Júnior - matrícula 21469 e 02 (dois) dias de Licença 

compensatórias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora MARIA MARGARETH DIAS DE CASTRO, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 4144, para desempenhar as funções de Gestora 

Judiciária Substituta da Segunda Vara desta Comarca, no período de 

09.04.2018 a 20.04.2018 em virtude de usufruto de 10 (dez) dias de 

usufruto de férias e 02(dois) dias de Licença Com pensatórias do titular: 

HUGO CÉSAR CANEVARI JUNIOR, matrícula nº 21469 .

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E.Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25337 Nr: 2569-77.2009.811.0033

 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: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL HELENA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Edivino Luft - 

OAB:oab/mt 13.265, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Intimo o executado, por meio de seu advogado, para que no prazo legal 

manifeste-se acerca da penhora online realizada às fls. 123/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77147 Nr: 311-79.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 22/23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 3718-30.2017.811.0033

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON JOSE SILVA BATISTA, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO BRITO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 
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indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63493 Nr: 869-22.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARY MARTINS, VALTER GOMES 

LUCINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A correspondência de f. 91 foi devolvida pelo motivo “endereço 

insuficiente”, conforme consta no verso da respectiva juntada, razão pela 

qual determino a intimação da parte autora para que impulsione o feito, em 

5 (cinco) dias, com o endereço atual da parte requerida e, com a 

informação, expeça-se mandado de citação nos termos determinados no 

despacho inicial, f. 77/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 2590-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLP, SDPP, SDP, MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 Autos nº 2590-43.2015.811.0033 – Cód. 61714

Vistos.

Indefiro o pleito de arresto e remoção de bens (fl. 176), formulados pelos 

executados Sérgio Domingos Piedorna e Magali Pozzan Piedorna, visto 

que compete ao exequente postular pelas medidas que visam garantir a 

segurança dos autos executivos.

De igual modo, indefiro o pleito de desconstituição das averbações 

formulado pelos executados Sérgio Domingos Piedorna e Magali Pozzan 

Piedorna, ao argumento de que alcança terceiros, visto que é flagrante a 

ilegitimidade dos executados para pleitearem direito alheio, cabendo aos 

terceiros prejudicados defenderem o seu patrimônio, em consonância com 

o disposto no artigo 18, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízos, considerando o pleito de fl. 204 formulado pelos 

executados Sérgio Domingos Piedorna e Magali Pozzan Piedorna 

promovam-se à habilitação e cadastro de seu patrono, caso comprovada 

nos autos a devida representação processual.

Já que foi deferida e comprovada a citação editalícia dos executados 

Fernandes Luiz Pessato e Sandra de Paula Pessato, certifique-se eventual 

decurso de prazo deles para oposição de embargos à execução.

Defiro o pedido do exequente às fls. 210/211, para o fim de determinar a 

expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido nos 

armazéns da ADM, BUNGUE, dentre outros, localizados neste município, 

visando a localização de grãos de propriedade de qualquer dos 

executados, depositando-se o bem com as pessoas nominadas pela parte 

autora, mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, 

sem autorização.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66718 Nr: 2702-75.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KROLING E OLIVEIRA ADV. ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2702-75.2016.811.0033 – Cód. 66718

Vistos.

Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze), sobre a impugnação à 

penhora apresentada pelo executado.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14968 Nr: 114-47.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALGODÃO TRÊS 

MARIA LTDA, GERALDO CÂNDIDO PEREIRA, OROZINO PADANOSCHI, 

MARIA CORINA BALAROTTI, MESSIAS JORGE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO VIEIRA 

PODANOSQUI - OAB:2434-PR

 Autos nº 114-47.2006.811.0033 – Cód. 14968

Vistos.

Como já determinado à fl. 88, defiro o pleito de fls. 162/164, com o escopo 

de excluir os executados Orozimbo Padanoschi e Maria Colina Balarotti 

Padanoschi do polo passivo da presente demanda, com as anotações e 

retificações de estilo.

Defiro, ainda, os pedidos de intimações formulados pelo exequente às fls. 

175/176, devendo a secretaria cumprir da forma como solicitada.

 Sem prejuízos, proceda-se à juntada de eventuais documentos oriundos 

do malote digital, referente aos presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 1156-58.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, NANTES COMÉRCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA 

MOHR SCHAFER, VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHAFER 

SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013, ROBSOM HUILSON COLLI - OAB:11001-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14243

 Autos nº 1156-58.2011.811.0033 – Cód. 30402

Vistos.

Deixo de apreciar, por hora, a alegação de fraude à execução.

Sem prejuízos, manifeste-se a executada sobre o alegado no prazo de 10 

(dez) dias.

Defiro o cumprimento do item “b” da petição do exequente de fl. 119.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 09 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72257 Nr: 2288-43.2017.811.0033
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KROLING E OLIVEIRA ADV. ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Autos nº 2288-43.2017.811.0033 – Cód. 72257

Vistos.

Manifeste-se o embargante, sobre a impugnação aos embargos à 

execução, no prazo de 10 (dez) dias.

Na oportunidade, determino também a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Após, conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59865 Nr: 1352-86.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ALAMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1352-86.2015.811.0033 – Cód. 59865

Vistos.

Manifeste-se o inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o ofício 

juntado à fl. 65 e o documento de fl. 66 que o acompanha.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15578 Nr: 695-62.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, ALCIO 

GEOVANI CRIVELETTO, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Autos nº 695-62.2006.811.0033 – Cód. 15578

Vistos.

Reitere-se a intimação do exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias, isso porque o executado não alegou apenas a questão da 

ausência de nomeação de depositário, aliás, trata-se isso de uma 

irregularidade sanável, mas informou também que a soja penhorada não 

se encontra na propriedade em questão, inclusive, desconhecendo o 

estado em que a soja se encontra, bem como se ainda existem referidos 

grãos constritos.

Com a juntada da manifestação ou certificado o decurso de prazo para 

citado ato processual, venham-me conclusos para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56356 Nr: 1844-15.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nova tentativa frustrada de citação da parte executada às f. 100v.

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito juntando aos autos o 

atual endereço da parte executada para fins de citação, em 5 (cinco) dias, 

ou requerer o que de direito.

Após, voltem para análise.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65420 Nr: 1887-78.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TUCUNARÉ LTDA., EDUARDO 

BALAROTTI, GERSILDE ZAFALON BALAROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 

MT

 Fundado nessas considerações, conheço dos embargos de declaração, 

para o fim de sanar a omissão apontada e ACOLHO os embargos de 

declaração, para o fim de restituir aos embargantes o prazo para eventual 

oposição de embargos à execução. Permanecem inalterados os demais 

termos da decisão.Sem prejuízos, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

embargado à fls. 117/118, posto que não compete ao Poder Judiciário 

diligenciar em favor da parte autora, de modo que determino este, nos 

termos do artigo 844, do Código de Processo Civil, a promover a 

averbação 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, no prazo de 15 

(quinze) dias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – 

MT, 09 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15342 Nr: 463-50.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO SPENASSATTO, JOVELINA SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA 

JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 Autos nº 463-50.2006.811.0033 – Cód. 15342

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelos executados para levantamento da soja 

depositada em juízo (fls. 481/482), bem como de pedido formulado pelos 

exequentes visando a outorga da escritura do imóvel objeto dos autos, 

juntando os documentos de fls. 485/487, considerando o trânsito em 

julgado da sentença de fls. 475/476 e o cumprimento da obrigação que lhe 

cabiam.

Após os autos vieram conclusos para deliberações.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ambos os pleitos devem ser deferidos.

Pois bem. Registro que o cumprimento da presente decisão deverá ser 

realizado em duas partes, explico.
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Considerando que o exequente cumpriu com sua obrigação, cabendo 

apenas e tão somente a entrega das 5.000 (cinco mil) sacas de soja ao 

executado, consoante evidenciam os documentos juntados às fls. 

485/487, bem como a própria manifestação do executado, somado ao fato 

de que citada soja encontra-se depositada judicialmente, não vislumbro 

obstáculo à competente transferência da propriedade dos executados 

para os exequentes, promovendo a outorga da escritura pública, 

consoante disposto em sentença, o que deverá ser cumprido em primeiro 

lugar, com a consequente expedição do mandado ao CRI local para tanto.

Com a devida transferência do imóvel para os exequentes, promova-se a 

liberação e entrega da soja depositada judicialmente ao executado.

Não havendo nada mais a requerer e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68026 Nr: 3409-43.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: lorrainy oliveira prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON PRADO, SIMONE GOMES DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/apelada para apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 9 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18557 Nr: 331-56.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALGODÃO TRÊS 

MARIA LTDA, GERALDO CÂNDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O pedido do exequente deve ser deferido.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente no sentido de inserir o 

nome do Executado nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de 

inexistência de bens suficientes à garantia da execução.

O artigo 782, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 782 - (...)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o 

pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por 

qualquer outro motivo.

No caso dos autos, não há notícias de que o Executado tenha quitado a 

dívida oriunda do Título Executivo Extrajudicial que embasa os autos, nem 

nomeado bens à penhora, sendo certo que as buscas por bens 

exequíveis realizadas pelo Exequente, via oficial de justiça, sistemas 

BacenJud, foram todas infrutíferas, razão pela qual determino:

1. A expedição de ofício ao Serasa para restrição do nome do Executado 

no órgão de proteção ao crédito, nos termos do artigo supratranscrito.

Neste sentido, a jurisprudência dominante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO 

EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, 

PARÁGRAFO 3º DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 

CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO 

PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o 

executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se 

viáveis o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO. 70071746341, 15ª Camara Cível, TJRS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 23/11/2016.

2. Declaro suspensa a presente execução, determinando seu arquivo 

provisório, pelo prazo de até um ano, conforme previsão do artigo 40, da 

Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73646 Nr: 2795-04.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V FINANCEIRAS/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2795-04.2017.811.0033 – Cód. 73646

Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55006 Nr: 786-74.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDNL, AHLO, ALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Fundado nessas considerações, conheço dos embargos de declaração, 

para o fim de sanar a omissão apontada e ACOLHO os embargos de 

declaração, visando condenar o requerido ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias anteriores, 

devidamente comprovadas nos autos. Os honorários de sucumbência já 

foram arbitrados quando da prolação da sentença, sendo ambas as 

partes reciprocamente sucumbentes. Permanecem inalterados os demais 

termos da sentença.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 09 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77748 Nr: 526-55.2018.811.0033

 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: ODILO VORPAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Logo, ausente, neste momento processual, a prova inequívoca 

exigida para a concessão da medida de urgência, INDEFIRO o pedido 

pleiteado na inicial no que se refere à antecipação dos efeitos da 

tutela.Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para 

responder, no prazo legal, nos termos dos artigos 297 e 188, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 319 do mesmo diploma legal.Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21501 Nr: 1351-48.2008.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 1351-48.2008.811.0033 – Cód. 21501

Vistos.

Defiro a expedição de alvará na forma indicada às fls. 403.

Com a liberação do competente valor, intime-se o exequente a informar 

eventual e integral satisfação de seu crédito, consignando que a ausência 

de manifestação comportará extinção dos autos pelo pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73164 Nr: 2617-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:7170B/MT

 Autos nº 2617-55.2017.811.0033 – Cód. 73164

Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dê-se fiel e integral cumprimento à decisão proferida à fl. 100.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 09 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27425 Nr: 1302-36.2010.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDPAL, MLAS, EPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS, JFMS, VS, AMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7.330, Cleusa Pereira 

Braga - OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1302-36.2010.811.0033 – Cód. 27425

Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 09 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53072 Nr: 2509-65.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARAN CLEMENTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Visto.

 Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões, no prazo de 08 

(oito) dias, nos termos do artigo 600 do Código de Processo Penal.

Na sequência, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

saudações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78345 Nr: 747-38.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES - BENZ LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONHA E DONHA TRANSPORTES 

TERRAPLENAGEM LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARVALHO 

PEREIRA - OAB:284624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, 

REITERANDO para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78345 Nr: 747-38.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES - BENZ LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONHA E DONHA TRANSPORTES 

TERRAPLENAGEM LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARVALHO 

PEREIRA - OAB:284624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria advogado da parte autora para pagamento da 

diligência COMPLEMENTAR do Oficial de Justiça, conforme segue: 

DILIGENCIA DEVIDA: Por fim, cabe asseverar que em decorrência do 

plantão judicial e dos termos da decisão do juizo deprecante, o valor 

correspondente à diligência não fora repassada ao meirinho, sendo que o 

preposto da demandante comprometeu-se em realizar o pagamento. Para 

cumprimento do ato foram percorridos um total de 200km. Nesta senda, 

considerando a Portaria n.º 035/2013-DF desta Comarca, resta devido a 

este meirinho o valor total de R$ 500,00. Desta forma, requeiro à Vossa 

Excelência que promova, desde já, a intimação da parte interessada 

fixando-lhe prazo para realização (e comprovação nos autos) do depósito 

complementar identificado referente à diligência indicada (R$ 500,00), 

devendo a parte interessada o fazer pelo sistema próprio de diligências.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31582 Nr: 2338-79.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA GARCEZ - 

OAB:14549/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
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EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2338-79.2011.811.0033 – Código 31582

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

EXECUTADO: SERAFIM SANTOS RIBEIRO

CITANDO: Executado: Serafim Santos Ribeiro, Cpf: 63231468191 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Rua Espanha, Bairro: Jd Europa, Cidade: Nova 

Maringa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/12/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.129,01

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: (...) O Executado é credor do Executado da 

importância de R$ 1.129,01, conforme Certidão da Dívida Ativa nos autos.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 9 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54663 Nr: 507-88.2014.811.0033

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Magalhães Marques

 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

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 507-88.2014.811.0033 – Código 54663

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

Executado: Elias Magalhães Marques, Cpf: 00316523100 Filiação: Rubens 

Marques e de Mariluce Mariluce Magalhães, data de nascimento: 

27/04/1985, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, solteiro(a), 

Endereço: Avenida Júlio Campos, Esquina Com A Rua São Paulo - Rei Gás, 

S/n, Bairro: Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

16.593,73 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e 

três centavos). Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: (...) O requerente é 

credor do requerido da importância de R$ 10.729,73, representada pelo 

Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada nº348/6658707.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc. 1. DEFIRO o pedido de fl. 57 [citação por 

edital], a teor das certidões dos oficiais de justiça de fls. 31, 41, 48 e 55. 2. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Expeça-se o 

competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no 

átrio do fórum. b) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o 

pagamento, tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação 

de curador especial.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 9 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.: 3840 Nr: 702-30.2001.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMPOS, NAIR BARBOSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.186, 

requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-83.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL LOPES FINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES PIPINO OAB - 

SP0248526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 24 de maio de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000125-73.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCOS FEITOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000125-73.2017.8.11.0033 REQUERENTE: AYRES GOMES 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REQUERIDO LUIZ MARCOS 

FEITOSA DA SILVA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança formulada 

por AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, em face de 

LUIZ MARCOS FEITOSA DA SILVA, em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 624,65 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

cinco centavos), em decorrência da compra de diversos materiais para 

construção. Citada para comparecer na audiência de conciliação, a parte 

requerida deixou de estar presente, conforme Termo de Audiência (Id. 

10132038). Ab initio, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, 
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decreto a revelia da parte requerida, eis que, devidamente citada e 

intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, conforme se 

denota do termo de audiência. Como consequência, presume-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se tornem incontroversos os 

fatos articulados na reclamação autuada, trabalhando em desfavor da 

parte reclamada, com o julgamento da causa de acordo com a tese da 

parte reclamante. A presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, 

a par do que já determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. O 

pedido inicial baseia-se em prova documental inequívoca, 

consubstanciada no comprovante de entrega no valor de R$ 434,39 (Id. 

11723040), bem como no instrumento de protesto, o que aliado a 

confissão ficta decorrente da revelia, resultam na responsabilidade da 

parte requerida. Ademais, verifico que o arcou com as custas do protesto 

pela falta de pagamento dos títulos no importe de R$ 143,86 (cento e 

quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), fazendo jus ao 

ressarcimento. Nesse sentido: “EXCESSO DE EXECUÇÃO - COBRANÇA - 

DESPESAS COM PROTESTO - CUSTAS PROCESSUAIS - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. 1. Não incorre em excesso a execução de título judicial a 

cobrança das despesas tidas com o protesto dos títulos em cartório e das 

custas processuais adiantadas para o ajuizamento da ação. 2. Se um 

litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, 

pelas despesas e honorários”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0027.06.094165-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2015, publicação da súmula em 

09/06/2015) Destarte, verificados os efeitos da revelia e demonstrados os 

fatos conforme acima narrados, a ação deve ser julgada procedente. Com 

relação à incidência das correções, juros e correção monetária, tenho que 

deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o débito 

deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva 

consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, 

sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo anota 

Theotonio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que se 

agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo 

do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do 

valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção 

monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma 

atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia resultante do comprovante de entrega 

no montante de R$ 434,39 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e 

nove centavos), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o 

inadimplemento, bem como ao pagamento da quantia de R$ 143,86 (cento 

e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de correção 

monetária e juros de mora em 1% a partir do desembolso. Por conseguinte, 

extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré 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 em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de março 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-34.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

FERNANDA MAY OAB - MT0016157A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010294-34.2016.8.11.0033 REQUERENTE: ABNER HUGO 

APARECIDO LOPES REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA 

Visto, Analisando os autos, verifico que o requerido embora devidamente 

intimado acerca da penhora online realizada, permaneceu inerte (Id. 

11755974). Desta feita, defiro o pedido formulado pelo autor (Id. 

11863319). Com efeito, expeça-se alvará de levantamento em favor da 

parte autora, conforme conta bancária informada. Ademais, intime-se a 

parte autora para que informe quanto a satisfação do crédito em 5 (cinco) 

dias. 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: 8010040-27.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BATISTA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010040-27.2017.8.11.0033 REQUERENTE: VALDIR 

BATISTA BORGES REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora postulou pelo arquivamento dos autos, 

consoante certidão do Id. 11282002. Desta feita, homologo a desistência 

da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José 

do Rio Claro/MT, 28 de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-59.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (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)

 

AUTOS Nº. 1000307-59.2017.8.11.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA GERMANO DE LIMA REQUERIDO: VIVO S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA, em 

face do VIVO S/A, em que a parte autora postulam pela indenização por 

danos morais, em razão da inscrição indevida de seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab 

initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso em tela, sustenta o autor que ao tentar realizar a 

compra no comercio local, teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inclusos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao réu. Não obstante os argumentos exposto pela autora verifico que 

a empresa ré acostou aos autos áudio, no qual a requerente confirma a 

contratação dos serviços de telefonia na modalidade controle. Imperioso 
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destacar, que no referido áudio ao finalizar a contratação do plano 

controle, o atendente solicita a confirmação dos dados da autora, sendo o 

nome completo, número do CPF, a data de nascimento, o que afasta a 

alegação de que a contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste 

informação de que a requerente perdeu seus documentos pessoais. 

Dessa forma, agiu a requerida em exercício regular de seu direito, quando 

diante da inadimplência insere os dados nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a 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). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 23 de março de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-11.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para quitar as custas Judiciais no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-13.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JENISON DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para quitar as custas Judiciais no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-87.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO JOSE DA VEIGA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para quitar as custas Judiciais no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-75.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JENEIS NASCIMENTO DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010095-75.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JENEIS 

NASCIMENTO DE LEMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A. 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a 

desistência do feito, conforme Id. 7983116. Registra-se que resta 

desnecessário a concordância do autor com o pedido de desistência, nos 

termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência 

da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José 

do Rio Claro/MT, 28 de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-24.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TOMAZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT0013783A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de intimação da 

parte reclamada, na pessoa de sua advogada para que realize o 

pagamento determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (art. 523 caput, do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE). Certifico ainda que o depósito poderá ser 

efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-29.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AYRES GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010316-29.2015.8.11.0033 AUTOR: JOSE AYRES GOMES 

FILHO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSE AYRES GOMES FILHO, 

em face de OI MÓVEL, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de 

contratação. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral 

reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As normas do 

Código de Defesa do Consumidor 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 no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. 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. Alega 

o autor que possuía junto à Reclamada o plano de telefonia residencial 

denominado Oi Conta Total, que abrangia o telefone fixo e um número de 

linha móvel celular. Relata que a linha móvel não foi solicitada, e mesmo 

sem utilizá-la começou a receber faturas em sua residência, que culminou 

com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 91,98, 00 (noventa e um 

reais e noventa e oito centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o 

débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha móvel referente ao 

contrato nº 5097248506549. Todavia, não acostou nenhum documento 

que comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações 

da requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 
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contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center. Entretanto, embasou suas alegações somente em cópias das telas 

dos sistemas de atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pelo autor, vislumbro a inscrição dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, OI 

MÓVEL S/A, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados 

ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 28 de março de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-38.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000192-38.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA CICERA 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA 

Vistos, Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por 

MARIA CICERA SANTOS DA SILVA, em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Aduz, que formalizou acordo com a parte ré nos autos n. 

8010235-46.2016.8.1.1.0033, na qual restou acordado o reconhecimento 

da inexistência da dívida, bem como indenização por danos morais. Relata 

que mesmo após da celebração do acordo, continuou a receber ligações e 

mensagens da ré informando a existência de débitos e, ao se dirigir a 

agência do Banco Bradesco S/A constatou a existência de débito no valor 

de R$ 2.742,23, que segundo alega é indevido. Postula pela declaração de 

inexistência de débito, bem como pela indenização por danos morais. Em 

sede de contestação, a requerida sustentou preliminarmente a coisa 

julgada, e no mérito postula pela improcedência da inicial. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Sucinto relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, passo a 

analisar a preliminar arguida pela requerida, - Coisa Julgada. Sustenta a 

requerida a ocorrência da coisa julgada, uma vez que já existe sentença 

nos autos do processo sob o nº 8010235-46.2016.811.0033, que tramitou 

perante este Juizado, onde são idênticas as partes e causa de pedir. É 
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cediço que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por 

decisão transitada em julgado, inteligência art. 337, §4º, do NCPC. 

Entretanto, no caso em tela, embora as partes sejam idênticas, a causa de 

pedir é diversa, pois, neste caso, a autor postula pela reparação pelos 

danos morais decorrentes do descumprimento do acordo formalizado nos 

autos n. 8010235-46.2016.8.1.1.0033. Destarte, afasto a preliminar 

arguida e passo a analise do mérito. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, sustenta a parte autora 

que após realizar acordo com a empresa ré acordando acerca da 

inexistência do débito e a indenização por danos morais, a requerida 

continuou a efetuar cobrança por mensagem e ligações. Relata, ainda, que 

ao se dirigir junto a agencia da ré nesta cidade, foi informada acerca da 

existência da dívida no valor de R$ 2.742,23, que alega ser indevida. A 

empresa ré, por sua vez, alega que cumpriu integralmente o acordo, 

promovendo a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como declarou inexistência o débito. Não obstante os 

argumentos expostos, verifica-se que a autora acostou documento 

fornecido pelo Banco Bradesco, ora requerido, informando a existência de 

dívida em seu nome no valor de R$ 2.472,23, valor este, igual, aos 

constantes nas telas de sistemas encartadas pelo réu. Desta feita, resta 

patente o descumprimento do acordo celebrado entre as partes. 

Caracterizado o ilícito, passo a analise da eventual existência de danos 

morais. - Dano Morais. 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. No caso em tela, a autora afirma que 

mesmo após efetuar acordo com a requerida para declaração de 

inexistência do débito, continuou a receber ligações e SMS informando a 

existência de débito, o que lhe causou grande aborrecimento. Registra, 

ainda, que a autoral logrou em demonstram que o débito ainda persiste 

junto ao réu, conforme se observa nos documentos acostados a inicial. 

Assim, comprovado o descumprimento do acordo formalizado, devida a 

indenização por danos morais a autora. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - 

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO 

PROVIDO. - Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade 

civil, deve o valor da indenização ser fixado observando-se os dois 

principais objetivos do instituto, quais sejam, punir didaticamente o 

ofensor, trazendo-lhe efetivos reflexos patrimoniais, e compensar o 

ofendido pelo sofrimento experimentado. Há que se aumentar o montante 

fixado na sentença, se ele está aquém do que se entende devido em 

casos de cobrança indevida e descumprimento do acordo firmado entre 

as partes”. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.002235-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

08/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017). 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. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

descumprimento do acordo pela empresa ré, trouxe inquestionável 

sofrimento psíquico e moral, máxime considerando o tempo dispendido 

pela autora na tentativa do solução do problema. Como registra o mesmo 

Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). 

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não 

dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os 

estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, 

quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do 

economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E acrescenta que, 

segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem 

cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos 

casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu 

patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário 

da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 
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que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - declarar a 

inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte requerida, 

BANCO BRADESCO S.A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 22 de março de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

AUTOS N. 8010064-55.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARIANA MULARI 

NASSAR NOBRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Repetição do Indébito c/c Dano Moral, formulada por 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE, em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Sustenta a parte autora que em agosto/2013, abriu uma conta para 

receber o salário proveniente do seu contrato de trabalho com a Prefeitura 

Municipal de São José do Rio Claro/MT junto à instituição requerida. 

Assevera que mesmo tratando-se de conta salário o requerido efetuou 

descontos relativos a tarifas bancárias. Postula pela indenização por 

danos morais, bem como pela restituição em dobro do montante 

indevidamente descontado. Tratando-se de matéria exclusivamente de 

direito, impõe-se o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso restou incontroverso que a 

abertura de conta salário em nome da autora junto à parte requerida. Não 

obstante, o réu defender que as cobranças são devidas, não há qualquer 

lastro probatório, uma vez que não restou demonstrado que se trata de 

conta corrente, bem como de que houve a cobrança de tarifas pela 

movimentação em número acima do permitido. Insta ressalta que seria de 

incumbência da instituição demandada ter se aparelhado, ao prestar tal 

espécie de serviço, com os meios necessários para trazer à luz a 

verdade real. A inversão do ônus da prova tem por pano de fundo 

justamente esse pressuposto: a empresa prestadora do serviço, até 

mesmo pela sua situação de hipersuficiência, é que deve se precatar 

para, se necessário, apresentar os elementos de convicção. Ocorre que 

inexiste nos autos qualquer documento juntado pelo Banco demandado 

com o qual faria prova da legalidade da cobrança das tarifas, ônus que lhe 

competia e do qual não se desincumbiu. Desta feita, tratando-se de conta 

salário resta indevida a cobrança de tarifas, uma vez que o Conselho 

Monetário Nacional, estabelecea isenção de tarifas nas contas salários, 

conforme Resolução CMN nº 3.402, de 2006 e a Resolução CMN nº 3.424, 

de 2006 (que aumentou o prazo de vigência daquela), ambas ainda em 

vigor, que disciplinam a cobrança de tarifas nas contas salários, ex vi: 

“RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006 – Art. 2º Na prestação de serviços nos 

termos do art. 1º: I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar 

dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento 

pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das 

condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a 

cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis; A 

jurisprudência do STJ já consolidou a isenção de despesas da conta 

salário, observe: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PRÉ-DETERMINADA. RECEBIMENTO DE PROVENTOS. 

POSSIBILIDADE. 1. O princípio constitucional da supremacia do interesse 

público, como modernamente compreendido, impõe ao administrador 

ponderar, diante do caso concreto, o conflito de interesses entre o público 

e o privado, a fim de definir, à luz da proporcionalidade, qual direito deve 

prevalecer sobre os demais. 2. A liberdade de escolha da instituição 

bancária que o servidor receberá sua remuneração não pode se 

contrapor ao princípio da eficiência, que exige do Administrador soluções 

que alcancem os resultados almejados do modo menos oneroso ao 

aparelho estatal. 3. Inviável possibilitar que cada servidor escolha o banco 

que melhor atenda seus interesses, inclusive escolhendo praça e agência, 

pois tal medida inviabilizaria a Administração Pública em sua tarefa de 

emitir, em tempo hábil, as devidas ordens de pagamento. 4. O fato de o 

recorrente receber os vencimentos em instituição indicada pela 

Administração não lhe tolhe o direito de escolher outra que ofereça 

melhores vantagens, pois a conta-salário é isenta de tarifas e deve 

permitir a transferência imediata dos créditos para outras contas 

bancárias de que o beneficiário seja titular, nos termos das Resoluções n. 

3.402/2006 e n. 3.424/2006, editadas pelo Banco Central do Brasil, por 

meio do Conselho Monetário Nacional. 5. Recurso ordinário improvido.” 

(STJ, QUINTA TURMA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, RMS 27.428/GO, 

julgado em 03/03/2011, DJe 14/03/2011). Assim, releva-se indevida a 

cobrança de tarifa na conta salário da requerente. Desta feita, restou 

comprovada a qualidade indevida da cobrança realizada pela requerida em 

face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, caso em tela, o 

requerido promoveu descontos indevidos em conta salário, ou seja, uma 

forma de pagamento compulsório, sem que a parte autora tivesse meios 

para se insurgir contra as cobranças, sendo, portanto, cabível a 

indenização por danos morais. 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. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 
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atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66). E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97). Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO Verifico que razão assiste a parte autora no 

tocante a restituição em dobro, já que o requerido não apenas promoveu o 

desconto indevido na conta salário da autora, como também descumpriu 

uma vedação expressa de Resolução do Conselho Monetário Nacional. No 

tocante a restituição, estabelece o art. 42, parágrafo único, do Código de 

Defesa do Consumo, in verbis “Art.42. Parágrafo único. 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 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - NEXO 

CAUSAL EXISTENTE - VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA - 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - 

DATA DO ARBITRAMENTO - VERBETE SUMULAR 362 DO STJ - 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM DOBRO - 

RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

INOCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VERBA MANTIDA - INERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - INDEVIDA - 

PRIMEIRO APELO Fl. 12 de 18 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

65493/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

RELATORA:DRA. FLAVIACATARINAOLIVEIRA DE AMORIM REIS 

DESPROVIDO - SEGUNDO RECURSO - PARCIALMENTE PROVIDO - 

SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1 - Para que se configure o dever de 

indenizar por responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos 

seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) 

o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. 2 - Na hipótese, a conduta negligente do Banco 

Apelante causou danos à primeira Apelante, já que efetuou descontos 

indevidos em seu holerite. 3 - O arbitramento dos danos morais há que se 

balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua 

extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em 

consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se 

perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou. 4 - No caso, a 

verba indenizatória deve ser reduzida para valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 5- De acordo com o verbete sumular nº 362 do STJ, a 

correção monetária correspondente ao valor da indenização por dano 

moral deve incidir a partir do arbitramento. Sentença escorreita nesse 

ponto. 6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento 

de requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no 

pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao engano 

injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. No caso, ficou 

demonstrado que o Banco Apelante consignou, indevidamente, 10 (dez) 

parcelas decorrentes do suposto Contrato de Empréstimo, motivo pelo qual 

é devida a repetição do indébito, em dobro. 7- O valor do indébito deve ser 

corrigido a partir do desconto indevido e os juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. (...).” (TJMT, Desa. Clarice Claudino da Silva, Ap 

117287/2014, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). 

(negritei). Analisando os autos, verifico que a autora comprova o 

desconto indevido do montante de R$ 1.068,70 (um mil e sessenta e oito 

reais e setenta centavos), do quais deverão ser descontados R$ 49,00 

(quarenta e nove reais), que conforme a autora alega já foram restituídos. 

Assim, deverá o Banco demandado promover a restituição do montante de 

R$ R$ 2.039,40 (dois mil e trinta e nove reais e quarenta centavos). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

condenar a parte requerida, BANCO BRADESCO S.A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

3.000,00 (três 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. - determinar a 

restituição do montante de R$ 2.039,40 (dois mil e trinta e nove reais e 

quarenta centavos) acrescidos de correção monetária desde o desconto 

indevido e os juros de mora de 1% ao mês a partir 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). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 4 de abril de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-58.2014.8.11.0033
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Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO RODRIGUES & RODRIGUES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURLANI LIMA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 24 de maio de 2018, às 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010152-30.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDA MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 24 de maio de 2018, às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-53.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VENDA DE SECOS E MOLHADOS MODTKOWSKI LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON MARTINS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010090-53.2017.8.11.0033 REQUERENTE: VENDA DE SECOS 

E MOLHADOS MODTKOWSKI LTDA REQUERIDO: WALISON MARTINS DE 

AZEVEDO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança, promovida por 

VENDA DE SECOS E MOLHADOS MODTKOWSKI LTDA, em face WALISON 

MARTINS DE AZEVEDO, em que a parte autora requer a procedência do 

pedido para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento no valor de 

R$ 1.417,54 (um mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro 

centavos) em decorrência da compra de diversos produtos alimentícios. 

Citada para comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida 

deixou de estar presente, conforme Termo de Audiência (Id. 7968947). Ab 

initio, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da 

parte requerida, eis que, devidamente citada e intimada, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação, conforme se denota do termo de 

audiência. Como consequência, presume-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a 

revelia faz com que se tornem incontroversos os fatos articulados na 

reclamação autuada, trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o 

julgamento da causa de acordo com a tese da parte reclamante. A 

presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, a par do que já 

determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. O pedido inicial 

baseia-se em prova documental inequívoca, consubstanciada nos 

comprovantes de vendas, assinados pelo requerido. Ocorre que todos os 

comprovantes da dívida tem vencimento para o ano de 2011, impondo, o 

reconhecimento da prescrição. Tratando de dívida é oriundo de 

instrumento particular, cujo prazo prescricional opera em cinco anos, nos 

termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, in verbis: “Art. 206. Prescreve: 

(...) §5º. Em cinco anos: I – a pretensão de cobranças de dívidas líquidas 

constantes de instrumento público ou particular.”. Assim, tendo em vista 

que todos comprovantes de compra tem vencimento para o ano de 2011, e 

a ação somente foi ajuizada em 06/04/2017, com a citação do réu em 

09/05/2017, vislumbra-se o decurso do lapso temporal superior a cinco 

anos, estando o presente feito fulminado pela prescrição. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO COBRANÇA 

– PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – 

TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – VENCIMENTO 

ANTECIPADO QUE NÃO ALTERA O INICIO DA CONTAGEM – OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo 

prescricional aplicado às Ações de Cobrança tem inicio no dia do 

vencimento da última parcela do contrato. O vencimento antecipado da 

dívida não altera o inicio da fluência do prazo prescricional, prevalecendo 

para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato que, no caso 

(mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela”. (AgRg no 

AREsp 428.456/PR). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração 

quando não verificada a omissão ou contradição alegada”. (TJMT, ED 

96494/2017, des Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJe 28/08/2017). 

Registra-se que o decurso do prazo prescricional ocorreu sem 

responsabilidade do aparelhamento judiciário, que atua, em princípio, sob 

iniciativa e responsabilidade da parte, que deixou, em matéria concernente 

a direito patrimonial disponível, de postular medidas assecuratórias e de 

plena efetivação de seu pretenso direito. Assim, tendo em vista que o 

transcurso de mais de 05 (cinco) anos desde o vencimento da dívida, sem 

qualquer iniciativa do exequente, de rigor a extinção do feito em 

decorrência da prescrição. Diante do exposto, DECLARO a prescrição da 

pretensão da exequente de receber o crédito em questão, por 

consequência, JULGO EXTINTA esta execução, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de abril 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-57.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AILDA SOARES PONSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JC VEICULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JAIR CARLOS PEREIRA JUNIOR (TESTEMUNHA)

FELIPE SANTOS TORRES (TESTEMUNHA)

MAICON CLEVSON CORREIA DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

OSVALDIR APARECIDO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

WANDERSON PONTES ADAO (TESTEMUNHA)

MARCOS ROBERTO ALVES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

AUTOS Nº. 8010092-57.2016.8.11.0033 REQUERENTE: AILDA SOARES 

PONSIO REQUERIDO: JC VEICULOS DESPACHO Visto, Antes de analisar o 

pedido de ilegitimidade passiva formulado no Id. 7300581, intime-se a parte 

requerida para que junte aos autos os atos constitutivos da empresa ré JC 

VEICULOS, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso para analise dos 

pedidos formulados no Id. 7300581 e 10725864. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 4 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-71.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALAMINO (REQUERIDO)

ANTONIO ALAMINO CASSERES (REQUERIDO)

MARCOS LUIZ ALAMINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010115-71.2014.8.11.0033 REQUERENTE: PEIXOTO E CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: ANTONIO ALAMINO CASSERES, MARCOS LUIZ 

ALAMINO e MARCOS ALAMINO DESPACHO Visto, Intimem-se as partes 

para especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo legal. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, concluso. São José do Rio 

Claro/MT, 4 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-69.2013.8.11.0033
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRIANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ABLAIR ZANDONA (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 8010001-69.2013.8.11.0033 EXEQUENTE: MARCOS 

ROBERTO BRIANTI EXECUTADO: EDER ABLAIR ZANDONA VISTO. 1. Nos 

termos da decisão lançada no ID 6637471, intime-se o executado para 

forneça o endereço o Sr. Diego Ferst ao Zadona, em 5 (cinco) dias. Com a 

resposta, intime-se o Sr. Diego Ferst ao Zadona para que informe quanto a 

sua anuência acerca da penhora sob seus direitos no veículo constrito no 

ID 6637430 no mesmo prazo legal (5 (cinco) dias). 2. Após, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para atualização do débito. Na sequência, 

concluso para análise do pedido de penhora. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 25 de abril de 2017 CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-73.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Visto. Designe-se audiência de conciliação. SJRC, 04/04/2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-73.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 24 de maio de 2018, às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-80.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R H DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEICI KELY SANTOS MELO (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000131-80.2017.8.11.0033 REQUERENTE: R H DOS SANTOS 

- ME REQUERIDO: JEICI KELY SANTOS MELO SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Cobrança formulada por R H DOS SANTOS - ME, em 

face de JEICI KELY SANTOS MELO, em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 888,64 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e 

quatro centavos), em decorrência da compra de diversos produtos de 

caráter alimentício. Citada para comparecer na audiência de conciliação, a 

parte requerida deixou de estar presente, conforme Termo de Audiência 

(Id. 9534001). Ab initio, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, 

decreto a revelia da parte requerida, eis que, devidamente citada e 

intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, conforme se 

denota do termo de audiência. Como consequência, presume-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se tornem incontroversos os 

fatos articulados na reclamação autuada, trabalhando em desfavor da 

parte reclamada, com o julgamento da causa de acordo com a tese da 

parte reclamante. A presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, 

a par do que já determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS 

DO DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA - NEGADO 

PROVIMENTO. - A ação de consignação em pagamento permite o exercício 

do direito material que tem o devedor de se ver livre da obrigação legal ou 

contratual mediante o pagamento por consignação. - O instituto da revelia 

tem como conseqüência a presunção de veracidade dos fatos articulados 

na inicial, presunção relativa "júris tantum". -Compete ao autor, nos termos 

dos artigos 333, do CPC/73 e 373, I do NCPC, a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0074.14.008547-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 22/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016) 

(grifos acrescidos). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS- COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO 

- REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA 

DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODOS FATOSALEGADOS. A 

presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia é relativa e 

cabe ao Juiz formar o seu convencimento e motivar sua decisão com base 

nas alegações e provas apresentadas. Compete ao autor o ônus da prova 

de suas alegações, nos termos do art. 333, I, do CPC. A compra de um 

veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do 

comprador no sentido de atestar as condições do bem. A mera 

constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e 

morais”. (TJMT - Apelação Cível 0041444-24.2011.8.11.0041 , Relator(a): 

Des.(a) GUIOMAR TEODORO BORGES, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/09/2015). Compulsando os autos, denoto que o autor não logrou em 

demonstrar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia, uma 

vez que não foi acostado qualquer documento que comprove os fatos 

alegados. Consoante se observa os documentos acostados a inicial que 

relativos a dívidas encontram-se ilegíveis, ante a impossibilidade de se 

aferir o valor correto da dívida, a data do vencimento, tampouco o nome do 

devedor. Impede destacar, que oportunizado ao autor reapresentar os 

documentos que comprovem a existência da dívida (Id. 10541323). 

Todavia, a parte requerente permanecer inerte, conforme certidão do Id. 

11557452. Desta forma, mesmo diante da revelia, não existe o mínimo de 

prova acerca da existência da dívida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência da ação. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de março de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000190-68.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ROCHA BRUGNOLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000190-68.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ANDREIS 

COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

BRUNO ROCHA BRUGNOLO SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. ANDREIS COMERCIO ATACADISTA 

DE COMBUSTIVEIS LTDA – EPP ajuizou ação monitória em face de BRUNO 

ROCHA BRUGNOLO, visando o recebimento da quantia de R$ 11.650,00 

(onze mil, seiscentos e cinquenta reais). Analisando os autos, verifico a 

incompatibilidade dos ritos, uma vez que a ação monitória tem rito próprio 

que não se adapta ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. É que por força 

do que prescrevem os artigos 701 e 702 do Novo Código de Processo 

Civil, o juiz não poderá modificar o rito da monitória para adaptá-la ao rito 

da Lei 9.099/95, eis que naquela ação, estando a petição inicial 

devidamente instruída, o juiz deferirá de plano a expedição de mandado de 

pagamento ou de entrega da coisa, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

que dentro deste prazo o réu poderá oferecer embargos, os quais 
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suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se não forem opostos 

embargos, se constituirá, de pleno direito, o título executivo judicial, 

ocasião em que o mandado inicial será convertido em mandado executivo, 

prosseguindo-se para a expropriação de bens do devedor e satisfação do 

crédito exigido. O que claramente é incompatível com o rito do Juizado 

Especial, que quando o autor ingressa com a ação cível, já é intimado para 

audiência conciliatória e, paralelamente, o réu é citado e intimado para esta 

mesma audiência conciliatória, que preferencialmente deve ser una, 

cumulando a instrução e julgamento em atendimento ao princípio da 

celeridade. Na qual se as partes conciliam e o processo é extinto com 

julgamento do mérito; mas se as partes não conciliam, prossegue-se na 

instrução e julgamento do feito por juiz togado. Assim, patente a diferença 

do rito da ação monitória com o rito da ação de cognição submetida ao rito 

dos juizados especiais cíveis, torna-se impossível processamento da 

presente ação nesta sede especial. 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, 12 de março de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000285-98.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT0018988A (ADVOGADO)

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT0015645A (ADVOGADO)

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R F FURIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO CORRARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45620 Nr: 2626-08.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial proposta por Célio 

Oliveira de Souza Júnior em face do Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados na inicial.

 A parte executada requereu a extinção do feito à fl. 68, ante o pagamento 

do débito, conforme comprovante em anexo.

É o relatório.

 Julgo.

 O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 924”. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Executada informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica aos comprovantes de fl. 68/69 e alvará de fls. 71/72.

 Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito.

 P. R. I. C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Vila Rica/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53690 Nr: 898-24.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53690

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, ou manifestar o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Vila Rica/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17136 Nr: 205-84.2009.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT, 

MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 17136

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, ou manifestar o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
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Vila Rica/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57561 Nr: 2756-90.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 57561

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, ou manifestar o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Vila Rica/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55927 Nr: 1936-71.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55927

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, ou manifestar o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Vila Rica/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55837 Nr: 1887-30.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55837

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, ou manifestar o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Vila Rica/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44127 Nr: 1051-62.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE SOUZA SANTOS - 

OAB:14.785/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 44127

Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, ou manifestar o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Vila Rica/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52227 Nr: 129-16.2016.811.0049

 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): FARMATEM FARMACIA E COSMETICOS LTDA 

ME, JESSICA BARTNIKOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FARMATEM FARMACIA E COSMETICOS 

LTDA ME, CNPJ: 19626832000146 e atualmente em local incerto e não 

sabido JESSICA BARTNIKOVSKI, Cpf: 99869780172, Rg: 4666339, 

Filiação: Zelia Laranjeira Bartnikovski e José Bartnikovski, data de 

nascimento: 12/04/1984, brasileiro(a), natural de Mafra-SC, convivente, 

comerciante varejista/drogatem. 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 PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU EM FACE DE FARMATEM FARMÁCIA E COSMÉTICOS LTDA - 

ME E JESSICA BARTNIKOVSKI, TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS 

NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU em face de 

Farmatem Farmácia e Cosméticos LDTA – ME e Jessica Bartnikovski, todos 

devidamente qualificados nos autos. Analisados os autos, constato 

haverem sido realizadas todas as possíveis diligências para localização 

das requeridas, tendo sido todas infrutíferas (fls. 44, 51, 54-v e 

55-v).Assim, DEFIRO o pedido de fl. 58, estando as executadas em local 

ignorado por este juízo. DETERMINO a expedição do competente edital, 

com o prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias, de citação das requeridas 

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 as requeridas citadas 

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.

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.: 58640 Nr: 512-57.2017.811.0049

 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: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMILLES WILMA VAZ DA 

SILVA SZARESKI - OAB:22251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCELINO ROQUE DOS SANTOS, Cpf: 
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30886392187, Rg: 205420, Filiação: Rosalina Roque de Souza, 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, AJUIZADA 

POR ERIVANIA SOUZA SANTOS ROQUE, EM FACE DE FRANCINALDO 

ROQUE DOS SANTOS, TODOS QUALIFICADOS NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de divórcio direto, ajuizada 

por Erivania Souza Santos Roque, em face de Francinaldo Roque dos 

Santos, todos qualificados nos autos.Diante da previsão legal contida no 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, processe-se em segredo 

de justiça.Analisados os autos, verifico que o requerido encontra-se em 

lugar incerto e não sabido.Assim, defiro o pedido “a” da petição inicial, 

estando o requerido em local ignorado por este juízo. Determino a 

expedição do competente edital, com o prazo para cumprimento de 30 

(trinta) dias para a citação da parte requerida.Transcorrido o prazo do 

edital sem resposta, nomeio, desde já, curadora especial para patrocinar a 

defesa do requerido citado por edital, à advogada Dra. Maria Arlene 

Pessoa Costa, OAB/MT 15.201.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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52147 Nr: 94-56.2016.811.0049

 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, 

AGNALDO APARECIDO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVALDO DA SI.VA COELHO - 

OAB:42449/DF, LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 Vistos.

Analisados os autos com acuidade, verifico que o requerido Estado de 

Mato Grosso vem se omitindo desde o início do presente feito, tendo 

deixado transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação quanto 

ao bloqueio de valores financeiros via sistema Bacenjud, mesmo tendo 

permanecido com os autos por aproximadamente 30 dias.

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 168/169 na forma requerida pelo Órgão 

Ministerial, para que:

I – Providencie-se o necessário para a vinculação dos valores bloqueados 

aos autos, após;

II - Expeça-se alvará no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil 

reais) em nome da Instituição Centro Médico Santa Casa de Misericórdia 

de Cuiabá, conta corrente nº 81848-8, agência nº 2363-9, Banco do 

Brasil;

III – Intime-se o requerente para que indique dados bancários pessoais ou 

em nome de seu acompanhante Sr. Rosevaldo Gabriel de Sousa (irmão), 

para que seja expedido alvará no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) para cobrir despesas pessoais do requerente;

IV – Intime-se ainda o requerente, para que tome ciência de que todos os 

gastos deverão ser comprovados mediante recibo, devendo o mesmo 

prestar conta do montante recebido no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

após a realização da cirurgia, ou ainda, restituir os valores não utilizados;

V – E ainda, tão logo seja informada a nova data para o procedimento 

cirúrgico, proceda-se a intimação do requerido Munícipio de Vila Rica, para 

que providencie o transporte e abrigo na casa de apoio na cidade de 

Cuiabá/MT para o requerente paciente e seu acompanhante;

Às providências.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52147 Nr: 94-56.2016.811.0049

 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, 

AGNALDO APARECIDO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVALDO DA SI.VA COELHO - 

OAB:42449/DF, LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se os requeridos para que no prazo de 5 (cinco) dias efetue o 

pagamento do valor da cirurgia no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais).

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52147 Nr: 94-56.2016.811.0049

 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, 

AGNALDO APARECIDO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVALDO DA SI.VA COELHO - 

OAB:42449/DF, LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 52147 Nr: 94-56.2016.811.0049

 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, 

AGNALDO APARECIDO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVALDO DA SI.VA COELHO - 

OAB:42449/DF, LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido liminar 

formulado.Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem 

contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à 

matéria de fato (arts. 285, 2ª parte e 319, ambos do CPC).Com a resposta, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação.Após, 

tornem conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52147 Nr: 94-56.2016.811.0049

 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, 

AGNALDO APARECIDO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 
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VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVALDO DA SI.VA COELHO - 

OAB:42449/DF, LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 Vistos em correição.

Abra-se vistas ao Ministério Público para que junte aos autos orçamentos 

requisitados em unidades privadas para a realização do procedimento 

cirúrgico no paciente requerente.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51165 Nr: 2599-28.2017.811.0035

 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: Weider Eurico de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para intimá-las da 

designação de perícia médica, a qual será realizada no DIA 20 DE ABRIL 

DE 2018, no período das 12h30min às 17h00min, em recinto no Edifício do 

Fórum da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40001 Nr: 1233-22.2015.811.0035

 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: Elza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que apreente 

resposta ao recurso de apelação de REF. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54781 Nr: 666-83.2018.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , Josimar Bonfim 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Luiz Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 13.04.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54745 Nr: 647-77.2018.811.0035

 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: WALYSON MARTINS DOS SANTOS - ME, Walyson 

Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA , 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc[...].Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência de 

caráter antecedente inaudita altera pars pleiteada pela autora na petição 

inicial. Por fim, como acima citado, considerando-se a determinação do STJ 

de suspensão nacional de todos os processos que tramitem em território 

nacional, em que se discutam a Legalidade do protesto da CDA, no regime 

da Lei 9.992/1997 – Tema 777 – suspendo os presentes feitos até 

determinação em contrário, devendo os presentes ser remetidos ao 

arquivo provisório. Proceda-se ao necessário. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Lener Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de Direto

 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

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data 25.04.2018 às 

14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas na representação e as porventura 

arroladas pela defesa.

Intime-se.

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.: 38235 Nr: 570-73.2015.811.0035

 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: CAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Sprengoviski 

dos Santos - OAB:42.633/PR, Maiko Rodrigo Carneiro - 

OAB:52833/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Eletrônico

Código: 38235

Espécie: Procedimento Ordinário

 Data e horário: quinta-feira, 22 de Março de 2018, 14h:30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerente: Cristiane Azevedo da Silva Santos

 Defensor Dativo: Dr. Renan Araújo Gouveia Martins

Requerido: Carlos Nolaço dos Santos (ausente)

Advogado: Maiko Rodrigo Carneiro

 Alexsandro Sprengoviski dos Santos

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e 

dezoito (22.03.2018), às 14h30min 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 
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advogado dativo DR. RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS, eis que a 

Defensoria Pública Estadual encontra-se em gozo de férias.

Na presente solenidade foi ouvida a requerente, tudo conforme mídia 

audiovisual em anexo.

Dada a palavra ao advogado da parte autora este se manifestou nos 

seguintes termos: “MM. Juiz:

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos etc. No que tange ao 

pedido de divórcio entre as partes, o requerido à ref. 08 concordou com o 

presente pedido. Assim, por serem as partes capazes e estarem 

devidamente representadas, HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o Divórcio entabulado entre as 

partes, devendo o processo prosseguir quanto a discussão e partilha de 

bens. Expeça-se o necessário para averbação do Divórcio e nome de 

solteira da Autora, qual seja, Cristiane Azevedo da Silva ao cartório 

competente.

No mais, aguarde-se o retorno da Carta Precatório expedida para oitiva do 

requerido e em seguida, vistas as partes para que se manifestem 

sucessivamente em sede de alegações finais. Após, conclusos.

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

 ____________________________________

 Dr. Renan Araújo Gouveia Martins

 Defensor Dativo

_____________________________________

 Cristiane Azevedo da Silva Santos

 Requerente

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15152 Nr: 689-72.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandaia Calcario Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSIS ALVES - 

OAB:32708, Luís Gustavo Vorique Câmara - OAB:32.704/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para proceder ao recolhimento da guia 

e sua consequente apresentação devidamente recolhida em juízo, visando 

o cumprimento do item "c" da decisão de fls. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46843 Nr: 512-88.2018.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROMI COMÉRCIO DE PEÇAS E HIDRÁULICOS LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO JOSE RAMOS 

BEVILACQUA - OAB:251240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46843

DECISÃO

Cite(m)-se o(s) Requerido(s), para cumprir(em) a obrigação referida na 

petição inicial ou oferecer(em) Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, sob pena de revelia e de conversão automática do 

procedimento em e executivo, lastreado em título judicial.

 Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará(ão) o(s) 

Requerido(s) dispensado(s) do pagamento de custas processuais (art. 

701, § 1º do CPC) e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da 

causa (art. 701, “caput”).

 Advirta(m)-se o(s) Requerido(s) que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 

916).

 Advirta(m)-se o(s) Requerido(s) de que quaisquer manifestações nos 

autos deverão ser apresentadas por patrono regularmente constituído nos 

autos.

Alto Taquari/MT, 09 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46902 Nr: 543-11.2018.811.0092

 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: SANDIELE BARBOSA PERACCHIA, Wagner Alexandre 

Silva Peracchia, ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE TELECCHEA PERACCHIA BRAGA, 

ANANIAS FERREIRA BRAGA, ANTONIO RICARDO RAMQUETAT 

PERACHIA, KARINE RANQUETAT PERACHIA, MARIA CRISTINA TELECHEA 

PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO COSTA NOGUEIRA, João Tarabini 

Machado, RITA ELMIRA PERACCHIA MACHADO, KAREN RANQUETAT 

PERACCHIA, CAIO CESAR MARTINS PERACCHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO EDUARDO DE 

ALBUQUERQUE BERTHE - OAB:19053-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n º 46902

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA 

PERACCHIA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA requereram a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sem, entretanto alegar os 

motivos da sobredita hipossuficiência.

Pois bem, sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelos autores.

Com efeito, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assevera que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos.

Regulamentando o assunto, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, 

que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

Por sua vez, dispõe o § 2º do art. 99 do mesmo Código, que o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos.

Realmente, embora a legislação infraconstitucional atribua presunção 

relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência deduzida pela parte, 

entendo que a questão deve ser interpretada à luz do comando 

constitucional, que confere assistência jurídica integral aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de veracidade da alegação de pobreza não pode 

beneficiar indevidamente a parte que se omite em trazer aos autos 

informações e elementos aptos a demonstrar a sua real condição 

econômica, a fim de justificar, ou não, a concessão da gratuidade 

judiciária.

 Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência 
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judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada 

se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. 

Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da 

necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à 

parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. 3. 

Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2016, DJe 23/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - REVOGAÇÃO DE OFICIO - COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS VERIFICADA - DEVER DO CONTRADITÓRIO 

- BENEFÍCIO MANTIDO. I - É necessária a comprovação da insuficiência de 

recursos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, não 

bastando a simples declaração, como preceitua o artigo 5°, inciso LXXIV 

da Constituição Federal. (...) (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.046099-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016)

 APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. A concessão do 

benefício da AJG depende da comprovação de hipossuficiência 

econômica da parte requerente, que lhe impeça de suportar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Não tendo a 

parte autora juntado aos autos comprovante de rendimentos, não há como 

lhe conceder a benesse pleiteada, porquanto não comprovada a sua 

hipossuficiência. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70063665541, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 28/06/2016)

No caso em tela, em que pese os autores terem pleiteado a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, denoto que o objeto da presente 

demanda, assim como o proveito econômico da causa, não se mostra 

harmônico com a hipossuficiência alegada.

Com as informações e documentos juntados aos autos até o momento, 

vislumbro não se enquadrarem os autores no conceito de hipossuficiência 

financeira necessário para gozarem dos benefícios da Justiça Gratuita.

 Outro não é o entendimento do TJMT sobre o assunto, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL DE CONCESSÃO JUSTIÇA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA 

– VULTOSIDADE DOS NEGÓCIOS EM DISCUSSÃO E OSTENTAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE GRANDE AGRICULTOR – PRETENSÃO CONTRÁRIA AOS 

PRECEDENTES DA CORTE - NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA – 

REGIMENTAL DESPROVIDO. Conquanto baste, em princípio, a simples 

alegação hipossuficiência do interessado para que o juiz possa 

conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa 

declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de 

fato, hipossuficiente. Em havendo expressiva negociação financeira 

indicada nos autos, aliada ao fato de que o agravante não trouxe qualquer 

documento apto a demonstrar a alegada hipossuficiência, mormente sem 

se tratando de produtor rural de grande porte, escorreita a decisão que 

nega seguimento a recurso no qual se reitera o pedido de gratuidade, 

especialmente quando contrata advogado particular para patrocinar sua 

causa. (TJMT - AgR 125829/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 

14/10/2014)”

“IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE 

FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POBREZA E 

MISERABILIDADE – PRODUTOR RURAL – RECURSO PROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei n. 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário, mormente sendo proprietario de bens e 

produtor de grãos. (TJMT - Ap 59765/2015, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, 

Publicado no DJE 09/07/2015)”

Nesse cenário, impõe-se a intimação dos autores para comprovarem de 

modo satisfatório a hipossuficiência alegada ou efetuarem o recolhimento 

das despesas processuais.

ANTE O EXPOSTO, determino a intimação dos autores para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovarem a hipossuficiência alegada ou efetuarem o 

recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º do art. 99 do 

CPC.

 Alto Taquari/MT, 09 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21331 Nr: 141-71.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, ADM do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, Iran Negrão Ferreira - OAB:7209-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Pigatto Monteiro - 

OAB:37.880 - PR, Rogério Schuster Junior - OAB:40.191 -PR

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção ao disposto no 

artigo 431 da CNGC, impulsiono estes autos com o fim de intimar o 

procurador da parte requerente a proceder a devolução dos autos em 

cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46898 Nr: 540-56.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente a tutela de urgência para garantir 

ao autor o direito de visitas em relação ao filho, em finais de semana 

alternados, ou seja, a cada quinze dias, podendo retirar a criança da 

residência materna às sextas-feiras, após às 18 horas, e devolvê-la no 

domingo, até às 18 horas. Intime-se a ré para cumprimento da liminar.Nos 

termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e do 

Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a remessa 

deste feito ao Conciliador desta Comarca, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça 

à audiência de mediação e conciliação, nos termos do artigo 694 do CPC, 

acompanhada de advogado, consignando que o termo inicial para 

apresentação da contestação observará o artigo 697 do CPC, não sendo 

realizado acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do 

procedimento comum, observado o artigo 335 do CPC. DETERMINO ao 

cartório que dê urgência as providencias, bem como tome as cautelas 

devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério 

Público.Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.Alto 

Taquari/MT, 06 de abril de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-27.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RONNEI APARECIDO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Numero do Processo: 

8010175-27.2015.8.11.0092 REQUERENTE: RONNEI APARECIDO MARTINS 

DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Defiro o pedido de fls. 34/35. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados pelo requerido, em favor do autor, 

atentando-se a conta bancária informada às fls. 34. Após, intime-se o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar ao petitório de 

fls. 30/33. Alto Taquari/MT, 15 de março de 2018. Fabio Alves Cardoso 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 1509-08.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iran Negrão Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 42681

 DESPACHO

I – Cumpra-se a determinação lançada no primeiro parágrafo do despacho 

de fl. 43, isto é, proceda-se ao desmembramento do presente TCO em 

relação ao Boletim de Ocorrência nº 2017.184553.

Para tanto, desentranhe-se as peças de fls. 24-38 e junte-as nos Autos 

de Inquérito Policial nº 38/2017, excluindo-se, por consequência, junto à 

Distribuição, os nomes de Ivan Marion de Borba, Macgaiver Max Neves 

Souza e Lairto João Sperandio como indiciados, e de Lairto João 

Sperandio e Iran Negrão Ferreira como vítimas.

Desentranhe-se ainda a peça de fls. 50-52, entregando-a à subscritora, 

mediante recibo, a fim de evitar tumulto processual, uma vez que a ação 

de Habeas Corpus já foi distribuída em autos próprios (Código 45470).

II – Fixe etiqueta na capa dos autos informando sobre o impedimento do 

Promotor de Justiça desta comarca, Dr. Marcelo Linhares Ferreira, de 

atuar no presente feito.

III – Cumpridas as determinações acima, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 18 de janeiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 1509-08.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iran Negrão Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 DESPACHO

I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de maio de 

2018, às 12h45min. (Horário MT)

II – Cite-se o(a)(s) denunciado(a)(s) do conteúdo da denúncia, bem como 

intime-o(a)(s) para comparecimento à audiência, advertindo-o(a)(s) da 

necessidade de comparecimento acompanhado de advogado, sob pena 

de nomeação de Defensor Público, devendo ainda trazer suas 

testemunhas, ou protocolar o rol na Secretaria deste juízo, no mínimo 5 

(cinco) dias antes do ato, nos termos do art. 78 da Lei nº 9.099/1995.

 III – Intimem-se a vítima, as testemunhas de acusação e o Ministério 

Público.

 Alto Taquari/MT, 7 de março 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.: 14214 Nr: 306-89.2004.811.0084

 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): O MUNICÍPIO DE APIACÁS - CÂMARA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente o débito 

atualizado no prazo de 5(cinco)dias, conforme determinação de fls. 152.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45499 Nr: 207-07.2013.811.0084

 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: João Francisco Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi Norte MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUETONIO PAZ - OAB:OAB/MT 

5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente, no prazo legal, 

as contrarrazões da apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 1054-53.2006.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francileila Santiago Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a se manifestar acerca das fls. 151, 

anexando a respectiva procuração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45691 Nr: 404-59.2013.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza, Adilson Corte Souza, 

Edna Alves Correia Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 
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INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se acerca da fls. 96, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37455 Nr: 210-93.2012.811.0084

 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 dos Reis de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - 

OAB:8583-A/MT, Márcio José Negrão Marcelo - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32964 Nr: 567-83.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Petrini Eugenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTES, POR 

INTERMÉDIO DE SEUS PROCURADORES, acerca da redesignação da 

audiência para o dia 13 de setembro de 2018, às 15h30min no Edifício do 

Foro desta Comarca de Apiacás/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54056 Nr: 2143-28.2017.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMBC, NBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 Nos termos da ordem de serviço 01/2018, impulsiono os presentes autos 

para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR INTERMÉDIO DE SEU 

PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45919 Nr: 645-33.2013.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabino Paz de Carvalho, Antonia Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Cruz Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a se manifestar e especificar as 

provas que pretende produzir, justificar sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15(quinze) dias, conforme decisão de fls. 265.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 48-30.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ DOMINGOS DE SOUZA, Cpf: 

16459490104, Rg: 1525271-0, Filiação: Marina Aristeia de Melo e Lourenço 

Domingos de Souza, data de nascimento: 25/10/1959, brasileiro(a), natural 

de Echaporã-SP, convivente, autônomo, Telefone (66) 8415-5423. 

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: Proceda-se a CITAÇÃO do acusado, com prazo de 15 

(quinze) dias, para responder à acusação por escrito, nos termos do art. 

365 e parágrafo único, do CPP.

Despacho: Vistos.Na forma do art. 25 da Lei 10.826/03, declaro que a 

arma apreendida relacionadas aos autos, não interessa mais a 

persecução penal, assim, determino o encaminhamento da referida arma 

ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de 

segurança pública ou as forças armadas.

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, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 06 de março de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35138 Nr: 79-26.2009.811.0084

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Araujo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:OAB/MT 13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos

 Eduardo Marcatto Cirino - OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35138 Nr: 79-26.2009.811.0084

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Araujo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:OAB/MT 13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos

 Eduardo Marcatto Cirino - OAB:

Comarca de Araputanga

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59247 Nr: 44-97.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurice Carlos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova pericial 

outra ou oral em audiência de instrução, especificando-as e justificando 

objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para sentença 

– código n. 36.

Ademais, caso haja insistência de realização da prova pericial, uma vez 

que a parte requerente informou ser o endereço atual em Cáceres-MT e 

eventual impossibilidade de comparecimento para realizar a perícia na 

Comarca de Araputanga-MT, manifestem com a indicação de médico perito 

que atenda no Município de Cáceres-MT, uma vez que as partes podem, 

de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento e 

nos termos do NCPC, art. 471, caput, I e II e §§.

Caso não indicado o profissional, diligencie o Gestor Judiciário junto à 

Vara Federal da Seção de Cáceres-MT e solicite informações sobre quem 

é o médico perito nomeado pelo magistrado(a) federal no Município.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98820 Nr: 925-69.2018.811.0038

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio de Campos, RGCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, Núcleo 

de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I – 

e JULGO PROCEDENTE o pedido de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE VIAGEM 

AO EXTERIOR do(a) menor RICHARD GUSTAVO CORRÊA DE CAMPOS, 

nascido(a) em 14 de junho de 2005, filho(a) de Renan Carlos de Campos e 

Marcela Correa Pereira, para a Bolívia, cujo motivo é acompanhar seus 

avós Marcos Antônio de Campos e Maria Cristina Santos de Campos, 

especificamente para no período que compreende a data de 23 de março 

de 2018 a 02 de abril de 2018.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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. 8010030-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MIGUEL SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por VIVO S.A. em que alega 

omissão e pugna por efeito modificativo com efeito infringente para afastar 

a condenação, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar 

o dano moral. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado ao 

reclamante, sob a alegação de que a teria ocorrido omissão, o que não 

verifiquei em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito e deve 

ser atacado por recurso inominado. Portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há exaustiva fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço. O projeto de sentença foi expresso, 

in verbis: "O dano moral é resultado de lesão aos direitos da 

personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à 

liberdade de pensamento, entre outros, direitos indisponíveis, isto é, 

intransmissíveis e inalienáveis, sendo certo que essa intransmissibilidade 

é relativa, pois o impedimento é de que o titular abra mão de seu direito em 

caráter permanente ou total. Porém, pode ceder seu exercício (não sua 

titularidade) em caráter parcial e transitório. Ademais, esses “podem 

referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à 

valoração social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão 

reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva” (STJ, REsp 

1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Verifica-se na presente ação, que houve 

alteração de seu plano telefônica, sem solicitação da autora, o que lhe 

gerou inúmeras despesas. Para a fixação de indenização por danos 

morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das 

partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da 

parte requerida para a ocorrência do evento. Apenas após a busca do 

Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a 

concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses de regularidade 

e excludente sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)". O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 
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pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque não 

demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. 

Ademais, CONDENO o embargante VIVO S.A. a pagar ao embargado multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 

1.026, § 2º. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 6 de abril de 

2018 - 21:06:57. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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. 8010030-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MIGUEL SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por VIVO S.A. em que alega 

omissão e pugna por efeito modificativo com efeito infringente para afastar 

a condenação, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar 

o dano moral. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com sentença que a condenou em compensar o dano moral causado ao 

reclamante, sob a alegação de que a teria ocorrido omissão, o que não 

verifiquei em hipótese alguma, irresignando-se quanto ao mérito e deve 

ser atacado por recurso inominado. Portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Alega que a sentença não fundamentou a 

ocorrência de dano imaterial, contudo perfuntória análise permite verificar 

que há exaustiva fundamentação na sentença de mérito e que o dano 

imaterial decorreu de fato do serviço. O projeto de sentença foi expresso, 

in verbis: "O dano moral é resultado de lesão aos direitos da 

personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à 

liberdade de pensamento, entre outros, direitos indisponíveis, isto é, 

intransmissíveis e inalienáveis, sendo certo que essa intransmissibilidade 

é relativa, pois o impedimento é de que o titular abra mão de seu direito em 

caráter permanente ou total. Porém, pode ceder seu exercício (não sua 

titularidade) em caráter parcial e transitório. Ademais, esses “podem 

referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à 

valoração social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão 

reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva” (STJ, REsp 

1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Verifica-se na presente ação, que houve 

alteração de seu plano telefônica, sem solicitação da autora, o que lhe 

gerou inúmeras despesas. Para a fixação de indenização por danos 

morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das 

partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da 

parte requerida para a ocorrência do evento. Apenas após a busca do 

Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a 

concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses de regularidade 

e excludente sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)". O suso apresentado já 

demonstra que não há omissão alguma a ser conhecida e que opôs 

embargos manifestamente protelatórios com o intuito de atrasar o 

andamento do processo e prejudicar a parte adversa, razão pela qual 

condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses 

termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis 

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, 

pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com 

fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. 

Incabível alegar suposta omissão quanto ao enfrentamento de tese 

suscitada nas razões de recurso especial inadmitido, quando, na hipótese, 

o agravo em recurso especial sequer ultrapassou a barreira da 

admissibilidade recursal, tendo-lhe sido aplicada a Súmula 182/STJ, 

mormente quando tal questão restou expressamente apreciada no 

acórdão embargado. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios 

que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, 

traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, 

pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse 

panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, 

possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 5. 

Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante 

de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, 

DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque não 

demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO. 

Ademais, CONDENO o embargante VIVO S.A. a pagar ao embargado multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 

1.026, § 2º. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 6 de abril de 

2018 - 21:06:57. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000050-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILTON JOSE ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. ROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ILTON JOSÉ ALVES em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 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 nº161 e 162 do FONAJE. 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. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços de telefonia, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 

– CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 
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VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à parte ré 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 CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta falha na prestação dos serviços da parte ré ao 

passo que vem pagando pelo serviço “VIVO AVISA”, no valor de R$ 24,76 

(vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), contudo, o serviço não 

lhe esta sendo prestado, o que vem lhe prejudicando profissionalmente 

por exercer o labor de motorista, ficando muito tempo com o telefone fora 

da área de cobertura. Diante da tentativa frustrada em resolver a celeuma 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Por outro lado, 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 escorreita 

prestação de seus serviços. Ressalto, cabia à parte reclamada 

demonstrar de forma inequívoca a regularidade na prestação de seus 

serviços, o que de fato não o fez. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, ao passo que a empresa ré de forma 

abusiva vem recebendo por um serviço, mas não repassa corretamente 

ao consumidor, o que denota um total desrespeito, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A reclamada alega em contestação 

que o serviço se encontrava ativo, contudo, verifica-se pelas mensagens 

anexadas na exordial pelo autor que esse não estava funcionando. As 

alegações da requerida de não localização dos protocolos não merecem 

prosperar, posto que o autor junta as mensagens recebidas da própria 

requerida (id.5831727), contendo os números de protocolo. A reclamada 

também não comprova suas alegações de que o autor estaria 

inadimplente. Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de 

consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral 

implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, 

fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige 

lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos deveres 

anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger 

a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Entendo que a postura 

da parte ré no contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

ocasionado ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado 

e deve ser reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. 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. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - DETERMINAR a imediata 

ATIVAÇÃO do PACOTE “VIVO AVISA” no n. (65) 99963-1057, 

pertencente ao autor, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$. 20.000,00 (vinte mil 

reais), quando será reanalisado o caso; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

2.000,00 (dois 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, 07 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, 9 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000050-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ILTON JOSE ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. ROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ILTON JOSÉ ALVES em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 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 nº161 e 162 do FONAJE. 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. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços de telefonia, nos 

termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor 
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– CDC. Havendo relação de consumo, e estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, 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 parte ré 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 CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta falha na prestação dos serviços da parte ré ao 

passo que vem pagando pelo serviço “VIVO AVISA”, no valor de R$ 24,76 

(vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), contudo, o serviço não 

lhe esta sendo prestado, o que vem lhe prejudicando profissionalmente 

por exercer o labor de motorista, ficando muito tempo com o telefone fora 

da área de cobertura. Diante da tentativa frustrada em resolver a celeuma 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Por outro lado, 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 escorreita 

prestação de seus serviços. Ressalto, cabia à parte reclamada 

demonstrar de forma inequívoca a regularidade na prestação de seus 

serviços, o que de fato não o fez. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, ao passo que a empresa ré de forma 

abusiva vem recebendo por um serviço, mas não repassa corretamente 

ao consumidor, o que denota um total desrespeito, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A reclamada alega em contestação 

que o serviço se encontrava ativo, contudo, verifica-se pelas mensagens 

anexadas na exordial pelo autor que esse não estava funcionando. As 

alegações da requerida de não localização dos protocolos não merecem 

prosperar, posto que o autor junta as mensagens recebidas da própria 

requerida (id.5831727), contendo os números de protocolo. A reclamada 

também não comprova suas alegações de que o autor estaria 

inadimplente. Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de 

consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral 

implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, 

fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige 

lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos deveres 

anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger 

a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Entendo que a postura 

da parte ré no contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

ocasionado ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado 

e deve ser reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. 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. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - DETERMINAR a imediata 

ATIVAÇÃO do PACOTE “VIVO AVISA” no n. (65) 99963-1057, 

pertencente ao autor, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta 

reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$. 20.000,00 (vinte mil 

reais), quando será reanalisado o caso; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

2.000,00 (dois 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, 07 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, 9 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BRASSOLOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. 1000014-74.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANO BRASSOLOTO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADRIANO 

BRASSOLOTO DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL 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 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. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 
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As alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a 

extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma 

vez que, não possui linha telefônica junto a requerida. Diante dos 

transtornos vivenciados, busca a tutela jurisdicional como garantia de 

seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende 

a regularidade na prestação de seus serviços, ausência do dever de 

indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita praticada, sendo a 

linha telefônica (65) 996602643, pertencente ao autor. Como prova de 

suas alegações, a requerida anexa aos autos extrato de utilização do 

número acima mencionado, bem como faturas que demonstram o valor 

negativado. Junta ainda ligação telefônica na qual o número mencionado 

pela requerida é confirmado como sendo do Sr. Adriano. Verifica-se que, 

apesar do áudio de ligação anexado possuir apenas a parte de oferta do 

plano, é inegável que a linha telefônica pertence ao autor. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que levem 

à configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Pelo 

contrário, observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar com as alegações aduzidas pela defesa. Ademais, não cabe a 

reclamante alegar obrigação de juntada de contrato escrito, uma vez que, 

sabe-se que as contratações geralmente são feitas via telefone. Ao lado 

disso, no que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício 

de prova que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte 

consumidora. Embora a promovente alegue ferimento às normas do direito 

do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da lide, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, ante a efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto formulado na 

contestação, de modo que o reclamante deverá pagar à empresa ré o 

valor de R$ 182,22 (cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), 

com juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo 

a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e 

declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 

487, inciso I, do CPC. ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar 

a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 182,22 (cento e oitenta e 

dois reais e vinte e dois centavos), relativo às faturas em aberto, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 07 de abril de 2018. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BRASSOLOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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. 1000014-74.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADRIANO BRASSOLOTO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADRIANO 

BRASSOLOTO DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL 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 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. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

As alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a 

extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma 

vez que, não possui linha telefônica junto a requerida. Diante dos 

transtornos vivenciados, busca a tutela jurisdicional como garantia de 

seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende 

a regularidade na prestação de seus serviços, ausência do dever de 

indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita praticada, sendo a 

linha telefônica (65) 996602643, pertencente ao autor. Como prova de 

suas alegações, a requerida anexa aos autos extrato de utilização do 

número acima mencionado, bem como faturas que demonstram o valor 

negativado. Junta ainda ligação telefônica na qual o número mencionado 

pela requerida é confirmado como sendo do Sr. Adriano. Verifica-se que, 

apesar do áudio de ligação anexado possuir apenas a parte de oferta do 

plano, é inegável que a linha telefônica pertence ao autor. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que levem 

à configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Pelo 

contrário, observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a 

corroborar com as alegações aduzidas pela defesa. Ademais, não cabe a 

reclamante alegar obrigação de juntada de contrato escrito, uma vez que, 

sabe-se que as contratações geralmente são feitas via telefone. Ao lado 

disso, no que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício 

de prova que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte 

consumidora. Embora a promovente alegue ferimento às normas do direito 

do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da lide, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, ante a efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto formulado na 

contestação, de modo que o reclamante deverá pagar à empresa ré o 

valor de R$ 182,22 (cento e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), 

com juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo 

a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e 

declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 

487, inciso I, do CPC. ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar 

a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 182,22 (cento e oitenta e 

dois reais e vinte e dois centavos), relativo às faturas em aberto, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento da fatura, devendo a 

reclamada logo após a quitação retirar as restrições do nome do autor. 

Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 
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Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 07 de abril de 2018. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CERTIDÃO Certifico que não foi 

encontrado a testemunha Sr. Emanuel Rondon Garcia, conforme se 

verifica na devolução da correspondência juntada aos autos. Diante disso, 

IMPULSIONO os autos no sentido de INTIMAR a requerida para se 

manifestar e informar/indicar novo endereço para intimação da 

testemunha. ARAPUTANGA, 10 de abril de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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. 1000110-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HEBER DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR, movida por HEBER DE SOUZA SANTOS em desfavor 

de BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO. No caso, não havendo 

vício procedimental que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. Alega a 

parte reclamante que teve seu nome negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito em face de supostos débitos, referente aos contratos 

de nº 003020039320442N,003020039317367P;00302003931279H e 

003020039304606M, com a parte reclamada. Esclarece que, em novembro 

de 2016, sua genitora recebeu um telefonema de uma loja localizada na 

capital para confirmação de dados em razão de uma compra que estava 

sendo feita, sendo o preposto alertado que terceiros estavam utilizando os 

dados do autor e infirmado a genitora que iriam cancelar o cadastro. Como 

prova junta 2 Boletins de Ocorrência feitos junto a DEPOL. Alega que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte demandada, que desconhece 

a origem de tais débitos, razão pela qual é indevida a restrição que pesa 

sob seu nome. Em face dos transtornos causados, pleiteia a declaração 

de inexistência dos débitos, bem como a exclusão de seu nome do 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, cancelamento dos contratos 

003020039320442N, 003020039317367P; 00302003931279H e nº 

003020039304606M, e reparação pecuniária a título de danos morais. Por 

outro lado, a parte reclamada, pugna pela total improcedência da demanda, 

defende a existência de relação jurídica entre as partes, afirma a 

regularidade da transação pactuada, sendo que adotou todas as cautelas 

necessárias à celebração do contrato, podendo ter ocorrido fraude. Por 

fim, pugna pela legitimidade da inserção do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos sendo decorrente do inadimplemento dos mencionados 

contratos. Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Com efeito, restou 

incontroverso nos autos a negativação do nome da parte reclamante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito por débitos existentes junto à parte 

reclamada. Ocorre que, conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referidos débitos foram imputados à parte autora 

indevidamente, em decorrência de vínculo jurídico não pleiteado por ela 

junto à parte reclamada, relacionado aos contratos 003020039320442N, 

003020039317367P; 00302003931279H e nº 003020039304606M, sendo 

os débitos posteriores ao Boletim de Ocorrência feito pelo autor, não tendo 

a requerida anexado em sua defesa nenhum documento/contrato capaz 

de comprovar suas alegações. Ora, a parte reclamada é responsável 

direta pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela e verificação de eventual falha em seu sistema de cobrança e 

pagamentos, bem como regularização dos cadastros de consumidores e 

acuidade quando do registro e verificação da autenticidade de 

documentos de identidade e assinatura, a fim de que se evite transtornos 

aos consumidores em geral. Resta patente, portanto, o comportamento 

abusivo da parte reclamada. Assim, é medida que se impõe a declaração 

de inexistência dos débitos apontados na petição inicial, relativos aos 

d é b i t o s  o r i u n d o s  d o s  c o n t r a t o s  n º 

003020039320442N,003020039317367P ;00302003931279H e 

003020039304606M. Além disso, resta configurado o dever de indenizar, 

eis que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano 

e nexo causal) se mostram presentes ao caso vertente. No caso, verifico 

a hipótese de dano moral indenizável, eis 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, a indevida inserção de negativação do nome do 

consumidor junto a órgãos de proteção ao crédito gera transtornos em 

sua vida social que afetam sua higidez psíquica, sobretudo tendo essa a 

negativação se fundamentado no inadimplemento de débitos sequer 

contratados. Configura-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 quantum indenizatório a título de dano 

moral deve-se observar os 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. 

Para tanto, deve-se aferir 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, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da presente 

demanda, e, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para o fim de: - DETEMINAR que a requerida retire o nome do autor do 

cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao débito em 

discussão (contratos nº 003020039320442N, 003020039317367P; 

00302003931279H e nº 003020039304606M) no prazo de 10 (dez) dias, a 
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partir da intimação desta, devendo está secretaria – OFICIAR, com 

URGÊNCIA, o responsável pelo registro/banco de dados. - DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO JURÍDICA que originou os débitos discutidos in 

casu oriundos da negativação indevida, e determinar que a parte Ré 

realize o CANCELAMENTO dos contratos 003020039320442N, 

003020039317367P; 00302003931279H e nº 003020039304606M, bem 

como, se ABSTENHA de cobra-lo de qualquer forma, sob pena de multa 

diária equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo; - CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. 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, 08 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, 9 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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. 1000110-89.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HEBER DE SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR, movida por HEBER DE SOUZA SANTOS em desfavor 

de BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO. No caso, não havendo 

vício procedimental que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. Alega a 

parte reclamante que teve seu nome negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito em face de supostos débitos, referente aos contratos 

de nº 003020039320442N,003020039317367P;00302003931279H e 

003020039304606M, com a parte reclamada. Esclarece que, em novembro 

de 2016, sua genitora recebeu um telefonema de uma loja localizada na 

capital para confirmação de dados em razão de uma compra que estava 

sendo feita, sendo o preposto alertado que terceiros estavam utilizando os 

dados do autor e infirmado a genitora que iriam cancelar o cadastro. Como 

prova junta 2 Boletins de Ocorrência feitos junto a DEPOL. Alega que não 

possui qualquer relação jurídica com a parte demandada, que desconhece 

a origem de tais débitos, razão pela qual é indevida a restrição que pesa 

sob seu nome. Em face dos transtornos causados, pleiteia a declaração 

de inexistência dos débitos, bem como a exclusão de seu nome do 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, cancelamento dos contratos 

003020039320442N, 003020039317367P; 00302003931279H e nº 

003020039304606M, e reparação pecuniária a título de danos morais. Por 

outro lado, a parte reclamada, pugna pela total improcedência da demanda, 

defende a existência de relação jurídica entre as partes, afirma a 

regularidade da transação pactuada, sendo que adotou todas as cautelas 

necessárias à celebração do contrato, podendo ter ocorrido fraude. Por 

fim, pugna pela legitimidade da inserção do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos sendo decorrente do inadimplemento dos mencionados 

contratos. Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Com efeito, restou 

incontroverso nos autos a negativação do nome da parte reclamante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito por débitos existentes junto à parte 

reclamada. Ocorre que, conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referidos débitos foram imputados à parte autora 

indevidamente, em decorrência de vínculo jurídico não pleiteado por ela 

junto à parte reclamada, relacionado aos contratos 003020039320442N, 

003020039317367P; 00302003931279H e nº 003020039304606M, sendo 

os débitos posteriores ao Boletim de Ocorrência feito pelo autor, não tendo 

a requerida anexado em sua defesa nenhum documento/contrato capaz 

de comprovar suas alegações. Ora, a parte reclamada é responsável 

direta pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela e verificação de eventual falha em seu sistema de cobrança e 

pagamentos, bem como regularização dos cadastros de consumidores e 

acuidade quando do registro e verificação da autenticidade de 

documentos de identidade e assinatura, a fim de que se evite transtornos 

aos consumidores em geral. Resta patente, portanto, o comportamento 

abusivo da parte reclamada. Assim, é medida que se impõe a declaração 

de inexistência dos débitos apontados na petição inicial, relativos aos 

d é b i t o s  o r i u n d o s  d o s  c o n t r a t o s  n º 

003020039320442N,003020039317367P ;00302003931279H e 

003020039304606M. Além disso, resta configurado o dever de indenizar, 

eis que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano 

e nexo causal) se mostram presentes ao caso vertente. No caso, verifico 

a hipótese de dano moral indenizável, eis 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, a indevida inserção de negativação do nome do 

consumidor junto a órgãos de proteção ao crédito gera transtornos em 

sua vida social que afetam sua higidez psíquica, sobretudo tendo essa a 

negativação se fundamentado no inadimplemento de débitos sequer 

contratados. Configura-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 quantum indenizatório a título de dano 

moral deve-se observar os 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. 

Para tanto, deve-se aferir 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, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da presente 

demanda, e, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para o fim de: - DETEMINAR que a requerida retire o nome do autor do 
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cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao débito em 

discussão (contratos nº 003020039320442N, 003020039317367P; 

00302003931279H e nº 003020039304606M) no prazo de 10 (dez) dias, a 

partir da intimação desta, devendo está secretaria – OFICIAR, com 

URGÊNCIA, o responsável pelo registro/banco de dados. - DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO JURÍDICA que originou os débitos discutidos in 

casu oriundos da negativação indevida, e determinar que a parte Ré 

realize o CANCELAMENTO dos contratos 003020039320442N, 

003020039317367P; 00302003931279H e nº 003020039304606M, bem 

como, se ABSTENHA de cobra-lo de qualquer forma, sob pena de multa 

diária equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo; - CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte reclamante, 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. 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, 08 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, 9 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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. 1000080-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANA PEREIRA NUNES 

DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. 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 DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS, movida por FABIANA PEREIRA NUNES em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL 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. Pelo que se extrai da peça 

inaugural, e dos documentos que acompanham, a parte autora é cliente da 

requerida vez que, possui a linha telefônica sob nº (65)9.9667-3246, 

tendo solicitado a mudança de seu plano para Vivo Pós 2G, no valor fixo 

de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 

Contudo ao receber a primeira fatura após o pedido de alteração, 

referente ao mês de 01/2017 a promovida cobrou o valor de R$ 95,99 

(noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), relacionado ao plano 

Smartvivo Promo 1GB. A requerente entrou em contato com o serviço de 

atendimento disponibilizado pela requerida e narrou o ocorrido, sendo 

orientada a pagar a fatura, pois só era possível alterar para o plano 

desejado pela autora caso não houvesse fatura em aberto, salientando 

que no mesmo dia, caso não constasse pendencia, o plano seria alterado 

para o Vivo Pós 2G, no valor fixo de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), a autora efetuou o pagamento da fatura. 

Novamente a requerente entrou em contato com a requerida e um 

atendente disse que não era para efetuar o pagamento da fatura, pois ele 

estava revertendo a cobrança além de alterar o plano no sistema, 

sanando os erros. Contudo, no dia 5/04/2017 a requerida bloqueou a linha 

telefônica da autora e no dia 10/4/2017 a consumidora recebeu a fatura 

referente ao mês 3/2017, no valor de R$ 97,95 (Noventa e sete reais e 

noventa e cinco centavos). Diante das tentativas frustradas em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Por outro lado, na peça de bloqueio, a parte ré defende a 

regularidade na prestação de seus serviços, ausência de culpa e de 

danos morais, bem como que a autora possui um plano controle que 

quando é esgotado a franquia é automaticamente bloqueada inexistindo 

assim, responsabilidade reparatória. Ao final pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na pretensão autoral. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas 

pela parte ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade 

pelos eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de 

comprovar suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Verifica-se que fora 

contratado pela autora plano “Vivo Pós 2 GB”, no valor de R$ 64,99 

(sessenta e quaro reais e noventa e nove centavos), contudo, a requerida 

cobrou plano diverso e com valor superior. A reclamada apenas se 

ocupou em alegar em sua contestação que todo o serviço foi prestado 

com base no contrato firmado pelas partes, sem comprovar a adesão do 

autor ao plano cobrado, ou até mesmo a utilização do serviço. Tendo em 

vista, que não carreou aos autos nenhum documento apto a comprovar a 

legalidade das cobranças realizadas na mencionada linha de telefonia 

móvel diversamente do plano contratado pela parte autora, sequer trouxe 

aos autos extrato de consumo, gravação das ligações de adesão ao plano 

cobrado, não procurando solucionar o problema administrativamente. Bem 

assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito 

da parte Autora – art. 333, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza cobrança diversa do plano contratado, isto é, não 

disponibiliza a prestação do serviço de telefonia de forma eficiente, e 

adequada, ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o 

princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os 

contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, 

até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 
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verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimento de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. 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. Ante 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida, a qual determinou o 

restabelecimento do serviço da linha móvel nº (65) 99667-3246, bem como 

a suspensão imediata das cobranças feitas pela requerida referente ao 

plano Smartvivo Promo 1GB, realizando o implante o plano Vivo Pós 2G, no 

valor fixo de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos; - DECLARAR A INEXISTÊNCIA de contrato inerente ao plano 

SMARTVIVO PROMO 1GB, bem como CANCELAR os débitos referentes 

ao referido plano; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três 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, 07 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, 9 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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. 1000080-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANA PEREIRA NUNES 

DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. 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 DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS, movida por FABIANA PEREIRA NUNES em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL 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. Pelo que se extrai da peça 

inaugural, e dos documentos que acompanham, a parte autora é cliente da 

requerida vez que, possui a linha telefônica sob nº (65)9.9667-3246, 

tendo solicitado a mudança de seu plano para Vivo Pós 2G, no valor fixo 

de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 

Contudo ao receber a primeira fatura após o pedido de alteração, 

referente ao mês de 01/2017 a promovida cobrou o valor de R$ 95,99 

(noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), relacionado ao plano 

Smartvivo Promo 1GB. A requerente entrou em contato com o serviço de 

atendimento disponibilizado pela requerida e narrou o ocorrido, sendo 

orientada a pagar a fatura, pois só era possível alterar para o plano 

desejado pela autora caso não houvesse fatura em aberto, salientando 

que no mesmo dia, caso não constasse pendencia, o plano seria alterado 

para o Vivo Pós 2G, no valor fixo de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), a autora efetuou o pagamento da fatura. 

Novamente a requerente entrou em contato com a requerida e um 

atendente disse que não era para efetuar o pagamento da fatura, pois ele 

estava revertendo a cobrança além de alterar o plano no sistema, 

sanando os erros. Contudo, no dia 5/04/2017 a requerida bloqueou a linha 

telefônica da autora e no dia 10/4/2017 a consumidora recebeu a fatura 

referente ao mês 3/2017, no valor de R$ 97,95 (Noventa e sete reais e 

noventa e cinco centavos). Diante das tentativas frustradas em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia 

de seus direitos. Por outro lado, na peça de bloqueio, a parte ré defende a 

regularidade na prestação de seus serviços, ausência de culpa e de 

danos morais, bem como que a autora possui um plano controle que 

quando é esgotado a franquia é automaticamente bloqueada inexistindo 

assim, responsabilidade reparatória. Ao final pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na pretensão autoral. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas 

pela parte ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade 

pelos eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de 

comprovar suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Verifica-se que fora 

contratado pela autora plano “Vivo Pós 2 GB”, no valor de R$ 64,99 

(sessenta e quaro reais e noventa e nove centavos), contudo, a requerida 

cobrou plano diverso e com valor superior. A reclamada apenas se 

ocupou em alegar em sua contestação que todo o serviço foi prestado 

com base no contrato firmado pelas partes, sem comprovar a adesão do 

autor ao plano cobrado, ou até mesmo a utilização do serviço. Tendo em 

vista, que não carreou aos autos nenhum documento apto a comprovar a 

legalidade das cobranças realizadas na mencionada linha de telefonia 

móvel diversamente do plano contratado pela parte autora, sequer trouxe 

aos autos extrato de consumo, gravação das ligações de adesão ao plano 

cobrado, não procurando solucionar o problema administrativamente. Bem 

assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito 

da parte Autora – art. 333, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza cobrança diversa do plano contratado, isto é, não 
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disponibiliza a prestação do serviço de telefonia de forma eficiente, e 

adequada, ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o 

princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os 

contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, 

até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimento de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. 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. Ante 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida, a qual determinou o 

restabelecimento do serviço da linha móvel nº (65) 99667-3246, bem como 

a suspensão imediata das cobranças feitas pela requerida referente ao 

plano Smartvivo Promo 1GB, realizando o implante o plano Vivo Pós 2G, no 

valor fixo de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos; - DECLARAR A INEXISTÊNCIA de contrato inerente ao plano 

SMARTVIVO PROMO 1GB, bem como CANCELAR os débitos referentes 

ao referido plano; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três 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, 07 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, 9 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ESTEFFNY DE PENHA (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)

 

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. 1000019-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SABRINA ESTEFFNY DE 

PENHA REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SABRINA STEFFY DE 

PENHA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). 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. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Pelo que se extrai da inicial e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que a negativação é indevida, 

decorrente de serviços não contratados. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende a regularidade do débito, tendo em vista 

que os serviços foram disponibilizados e utilizados pela parte autora, 

sendo que os valores cobrados correspondem exatamente à prestação 

dos serviços. Argumenta que não há comprovação dos supostos danos 

morais sofridos pela parte autora e que os fatos não passaram de mero 

aborrecimento. Por fim, pugna pela condenação da requerida em litigância 

de má fé e improcedência in totum da pretensão autoral. Após análise 

percuciente 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 

telas de acesso, totalmente ilegíveis. Verifica-se que a requerida anexa 

aos autos gravação de suposta ligação onde a requerente teria aderido a 

um plano (id. 8296021), contudo, percebe-se que a atendente primeiro 

pede para falar com pessoa de nome “José Adelso”, pessoa estranha a 

lide, sendo informada por uma mulher que a linha está em nome deste. 

Ademais não consta na gravação nenhuma informação, como nome e 

dados pessoas da pessoa com quem a atendente conversa, não 

comprovando se tratar da autora. Por fim, não consta aceite da pessoa 

pela contratação do plano ofertado. A reclamada ainda anexa aos autos 

diversas páginas de extrato de utilização referente ao número (65) 

996253762, contudo não comprovou pertencer a autora tal linha 

telefônica. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 
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declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 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, em se tratando de negativação indevida, não há 

dúvidas que houve violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. 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 inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que além de inviabilizar o seu acesso ao crédito, caracterizando 

o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. 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 nº 

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 : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. 

Não demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" 

(CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda 

de tempo útil na solução do problema apenas após a busca do Poder 

Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, 

ora reclamada, capaz de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou 

pelos métodos de solução consensual de conflito - conciliação, mediação 

etc. -, insistindo nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, 

razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: - DETEMINAR que a requerida retire o nome do 

autor do cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao débito 

em discussão, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta, 

devendo esta secretaria – OFICIAR, com URGÊNCIA, o responsável pelo 

registro/banco de dados. - DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, bem como 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 parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte autora, a título de dano moral, o 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 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. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 07 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, 9 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ESTEFFNY DE PENHA (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)

 

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. 1000019-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SABRINA ESTEFFNY DE 

PENHA REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SABRINA STEFFY DE 

PENHA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). 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. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 
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analisar o mérito. Pelo que se extrai da inicial e dos documentos que 

acompanham, verifico que a parte reclamante teve seu nome inscrito nos 

órgãos restritivos de crédito, por um débito de responsabilidade da parte 

reclamada. Sustenta a parte autora que a negativação é indevida, 

decorrente de serviços não contratados. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende a regularidade do débito, tendo em vista 

que os serviços foram disponibilizados e utilizados pela parte autora, 

sendo que os valores cobrados correspondem exatamente à prestação 

dos serviços. Argumenta que não há comprovação dos supostos danos 

morais sofridos pela parte autora e que os fatos não passaram de mero 

aborrecimento. Por fim, pugna pela condenação da requerida em litigância 

de má fé e improcedência in totum da pretensão autoral. Após análise 

percuciente 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 

telas de acesso, totalmente ilegíveis. Verifica-se que a requerida anexa 

aos autos gravação de suposta ligação onde a requerente teria aderido a 

um plano (id. 8296021), contudo, percebe-se que a atendente primeiro 

pede para falar com pessoa de nome “José Adelso”, pessoa estranha a 

lide, sendo informada por uma mulher que a linha está em nome deste. 

Ademais não consta na gravação nenhuma informação, como nome e 

dados pessoas da pessoa com quem a atendente conversa, não 

comprovando se tratar da autora. Por fim, não consta aceite da pessoa 

pela contratação do plano ofertado. A reclamada ainda anexa aos autos 

diversas páginas de extrato de utilização referente ao número (65) 

996253762, contudo não comprovou pertencer a autora tal linha 

telefônica. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. 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, em se tratando de negativação indevida, não há 

dúvidas que houve violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. 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 inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos 

restritivos que além de inviabilizar o seu acesso ao crédito, caracterizando 

o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. 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 nº 

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 : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO 

INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do consumidor em cadastro de 

restrição ao crédito resulta em ofensa à imagem e reputação, causando 

desconforto moral apto a ensejar compensação pecuniária, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. II – O valor da compensação por danos 

morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida 

e o não enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial 

dos juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da 

relação contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao 

recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - 

APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. Responsabilidade pelo fato do serviço. Acidente de consumo. 

Não demonstração, pela ofensora, de "culpa exclusiva do consumidor" 

(CDC, art. 14, § 3º, I). Ocorrência de fortuito interno, incapaz de afastar a 

imputação. Teoria do risco profissional (risco-proveito), inerente à 

atividade econômica (lucrativa) exercida. APELAÇÃO DESPROVIDA 

NESSE PONTO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. Lesão à honra 

objetiva da apelada-autora. APELAÇÃO DESPROVIDA NESSE PONTO. 

COMPENSAÇÃO DE R$ 20.000,00 FIXADA NA ORIGEM. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO PARA R$ 8.000,00. Adequação às 

pecu l iar idades  do  caso  concre to ,  aos  p r inc íp ios  da 

proporcionalidade-razoabilidade e da moderação, e às finalidades 

compensatória e pedagógica da reparação. APELAÇÃO PROVIDA NESSE 

P O N T O . ( T J - S P  -  A P L :  0 1 3 1 0 4 8 3 0 2 0 1 0 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0131048-30.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 

09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/03/2015). Em observância às finalidades compensatória, punitiva, 

pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da 

causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda 

de tempo útil na solução do problema apenas após a busca do Poder 

Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, 

ora reclamada, capaz de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou 

pelos métodos de solução consensual de conflito - conciliação, mediação 

etc. -, insistindo nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, 

razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: - DETEMINAR que a requerida retire o nome do 

autor do cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA), referente ao débito 

em discussão, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta, 

devendo esta secretaria – OFICIAR, com URGÊNCIA, o responsável pelo 

registro/banco de dados. - DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes, bem como 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 parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte autora, a título de dano moral, o 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 do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, 

pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 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. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 07 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. 
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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, 9 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 8010227-54.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: ANA MARIA DA 

TRINDADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., F M C CENTER CAR 

LTDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 09h00 , na sede do JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 10 de abril de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA 

COSTA FILHO. Processo: 8010227-54.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: ANA MARIA DA 

TRINDADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., F M C CENTER CAR 
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podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 
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35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
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LTDA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 09h00 , na sede do JUIZADO 
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presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 10 de abril de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
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Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE ABREU AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/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. 8010022-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NILSON DE ABREU AMORIM 

REQUERIDO: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

NILSON DE ABREU AMORIM em desfavor de V. LOPES BATISTA & CIA 

LTDA - EPP 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 nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. A parte autora objetiva a condenação da reclamada 

pelos danos morais suportados, em razão da situação vexatória 

suportada por conduta atribuída a parte requerida. Argumenta que adquiriu 

materiais de construção junto a requerida, contudo, por atraso na 

liberação de parte do recurso pela CEF, não conseguiu quitar os débitos, 

tendo recebido diversas cobranças da requerida, inclusive em seu local 

de trabalho, o que lhe ocasionou constrangimento e humilhação. Em sede 

de contestação, a parte ré afirma que o autor permaneceu em dívidas 

junto a está pelo período de 11 meses, só tendo adimplido após ação 

judicial, bem como que as cobranças realizadas não foram vexatórias e 

humilhantes, tratando-se de exercício regular de um direito, pugna pela 

improcedência dos pedidos em razão da inexistência de conduta ilícita 

praticada, requer ainda, a condenação da parte autora em litigância de 

má-fé. Após analise percuciente dos elementos e circunstancias que 

envolvem a controvérsia tenho que não assiste razão a parte autora. Em 

que pese as alegações da parte autora, não há prova suficiente nos autos 

que demonstre a existência de conduta ilícita praticada pela parte 

requerida, tampouco restou evidenciada a ocorrência dos fatos narrados 

na inicial. É cediço que, como regra geral no processo civil pátrio, em que 

predomina o princípio dispositivo, o"ônus da prova incumbe: ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"(art. 373 do 

CPC, incisos I e II). É inconcebível, portanto, na seara do processo civil, o 

deferimento de pretensões embasadas em meras presunções, 

carecedoras de aparato probatório hábil a lhes dar sustentação. E sendo 

a culpa elemento indissociável da responsabilidade civil subjetiva, sua 

comprovação se torna imprescindível para que o dano ocorrido seja 

passível de ser indenizado, providência esta não implementada pela parte 

Autora. Destaco, para a configuração do direito à indenização por dano 

moral, mister a comprovação robusta da ocorrência do fato constrangedor 

a que o reclamante diz ter sido submetido, contudo, não há nos autos 

nenhuma prova de que as cobranças foram feitas de modo vexatório ou 

humilhante, tendo a requerida comprovado a inadimplência do autor em 

mais de 11 meses, o que sequer fora rechaçado na peça de impugnação. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: REPARAÇÃO DE DANOS. 

COBRANÇA DE DÍVIDA NO LOCAL DE TRABALHO. AUSENCIA DE 

QUALQUER CONSTRANGIMENTO. DEVER DE REPARAR INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004674784 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 23/10/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2014) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA 

DE DÍVIDA NO LOCAL DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA 

COBRANÇA NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE 

A DEMONSTRAR A FORMA VEXATÓRIA NA COBRANÇA DO DÉBITO 

CONTRAÍDO COM A RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora que foi 

cobrada de forma vexatória por funcionários da requerida, devidamente 

identificados, diante do inadimplemento de parcelas relativas à compra 

realizada por seu irmão, na loja demandada. 2. Com efeito, resta 

incontroverso nos autos que funcionários da requerida compareceram ao 

local de trabalho da demandante, para a cobrança de uma dívida. Afirma a 

parte autora que tais cobranças foram constrangedoras e abusivas, no 

próprio local de trabalho, criando enorme constrangimento perante clientes 

e demais funcionários. 3. Ocorre que a demandante não conseguiu provar 

a conduta abusiva por parte da requerida. A prova testemunhal não foi 

hábil para comprovar a cobrança vexatória, ao contrário. A cobrança de 

dívida no local de trabalho, por si só, não é causa a ensejar reparação por 

danos morais, sendo necessário que o agir do preposto da empresa 

ultrapasse o limite da razoabilidade, o que não foi demonstrado. Assim, 

sem êxito... a recorrente em provar a alegação da inicial, ônus que lhe 

competia. 4. Desse modo, não demonstrada a ilicitude na conduta adotada 

pela requerida, não restam configurados os danos morais. 5. Sentença 

mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da 

Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006585541 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 11/10/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017) Conforme entendimento 

jurisprudencial acima “A cobrança de dívida no local de trabalho, por si só, 

não é causa a ensejar reparação por danos morais, sendo necessário 

que o agir do preposto da empresa ultrapasse o limite da razoabilidade, o 

que não foi demonstrado. Assim, sem êxito a recorrente em provar a 

alegação da inicial, ônus que lhe competia. Desse modo, não demonstrada 

a ilicitude na conduta adotada pela requerida, não restam configurados os 

danos morais”. Ademais, em se tratando de responsabilidade civil, dispõe 

o artigo 186 do Código Civil que "aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito ". Desse modo, 

nota-se que o supracitado dispositivo trata da responsabilidade civil 

subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a 

conjugação de três elementos: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do 

agente pelo evento danoso Logo, ausentes elementos hábeis para a 

comprovação da culpa ou dolo da parte ré, ônus que competia 

exclusivamente à parte autora, nos termos do art.373, I, do Código de 

Processo Civil, reputa-se inviável o acolhimento do pleito. Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com isso, 

RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do 

CPC. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 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. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 12 de março 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, 9 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/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. 8010022-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NILSON DE ABREU AMORIM 

REQUERIDO: V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

NILSON DE ABREU AMORIM em desfavor de V. LOPES BATISTA & CIA 

LTDA - EPP 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 nº161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. A parte autora objetiva a condenação da reclamada 

pelos danos morais suportados, em razão da situação vexatória 

suportada por conduta atribuída a parte requerida. Argumenta que adquiriu 

materiais de construção junto a requerida, contudo, por atraso na 

liberação de parte do recurso pela CEF, não conseguiu quitar os débitos, 

tendo recebido diversas cobranças da requerida, inclusive em seu local 

de trabalho, o que lhe ocasionou constrangimento e humilhação. Em sede 

de contestação, a parte ré afirma que o autor permaneceu em dívidas 

junto a está pelo período de 11 meses, só tendo adimplido após ação 

judicial, bem como que as cobranças realizadas não foram vexatórias e 

humilhantes, tratando-se de exercício regular de um direito, pugna pela 

improcedência dos pedidos em razão da inexistência de conduta ilícita 

praticada, requer ainda, a condenação da parte autora em litigância de 

má-fé. Após analise percuciente dos elementos e circunstancias que 

envolvem a controvérsia tenho que não assiste razão a parte autora. Em 

que pese as alegações da parte autora, não há prova suficiente nos autos 

que demonstre a existência de conduta ilícita praticada pela parte 

requerida, tampouco restou evidenciada a ocorrência dos fatos narrados 

na inicial. É cediço que, como regra geral no processo civil pátrio, em que 

predomina o princípio dispositivo, o"ônus da prova incumbe: ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"(art. 373 do 

CPC, incisos I e II). É inconcebível, portanto, na seara do processo civil, o 

deferimento de pretensões embasadas em meras presunções, 

carecedoras de aparato probatório hábil a lhes dar sustentação. E sendo 

a culpa elemento indissociável da responsabilidade civil subjetiva, sua 

comprovação se torna imprescindível para que o dano ocorrido seja 

passível de ser indenizado, providência esta não implementada pela parte 

Autora. Destaco, para a configuração do direito à indenização por dano 

moral, mister a comprovação robusta da ocorrência do fato constrangedor 

a que o reclamante diz ter sido submetido, contudo, não há nos autos 

nenhuma prova de que as cobranças foram feitas de modo vexatório ou 

humilhante, tendo a requerida comprovado a inadimplência do autor em 

mais de 11 meses, o que sequer fora rechaçado na peça de impugnação. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: REPARAÇÃO DE DANOS. 

COBRANÇA DE DÍVIDA NO LOCAL DE TRABALHO. AUSENCIA DE 

QUALQUER CONSTRANGIMENTO. DEVER DE REPARAR INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004674784 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 23/10/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/10/2014) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA 

DE DÍVIDA NO LOCAL DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA 

COBRANÇA NÃO COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE 

A DEMONSTRAR A FORMA VEXATÓRIA NA COBRANÇA DO DÉBITO 

CONTRAÍDO COM A RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora que foi 

cobrada de forma vexatória por funcionários da requerida, devidamente 

identificados, diante do inadimplemento de parcelas relativas à compra 

realizada por seu irmão, na loja demandada. 2. Com efeito, resta 

incontroverso nos autos que funcionários da requerida compareceram ao 

local de trabalho da demandante, para a cobrança de uma dívida. Afirma a 

parte autora que tais cobranças foram constrangedoras e abusivas, no 

próprio local de trabalho, criando enorme constrangimento perante clientes 

e demais funcionários. 3. Ocorre que a demandante não conseguiu provar 

a conduta abusiva por parte da requerida. A prova testemunhal não foi 

hábil para comprovar a cobrança vexatória, ao contrário. A cobrança de 

dívida no local de trabalho, por si só, não é causa a ensejar reparação por 

danos morais, sendo necessário que o agir do preposto da empresa 

ultrapasse o limite da razoabilidade, o que não foi demonstrado. Assim, 

sem êxito... a recorrente em provar a alegação da inicial, ônus que lhe 

competia. 4. Desse modo, não demonstrada a ilicitude na conduta adotada 

pela requerida, não restam configurados os danos morais. 5. Sentença 

mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da 

Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006585541 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 11/10/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2017) Conforme entendimento 

jurisprudencial acima “A cobrança de dívida no local de trabalho, por si só, 

não é causa a ensejar reparação por danos morais, sendo necessário 

que o agir do preposto da empresa ultrapasse o limite da razoabilidade, o 

que não foi demonstrado. Assim, sem êxito a recorrente em provar a 

alegação da inicial, ônus que lhe competia. Desse modo, não demonstrada 

a ilicitude na conduta adotada pela requerida, não restam configurados os 

danos morais”. Ademais, em se tratando de responsabilidade civil, dispõe 

o artigo 186 do Código Civil que "aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito ". Desse modo, 

nota-se que o supracitado dispositivo trata da responsabilidade civil 

subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a 

conjugação de três elementos: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do 

agente pelo evento danoso Logo, ausentes elementos hábeis para a 

comprovação da culpa ou dolo da parte ré, ônus que competia 

exclusivamente à parte autora, nos termos do art.373, I, do Código de 

Processo Civil, reputa-se inviável o acolhimento do pleito. Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora e declaro, com isso, 

RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do 

CPC. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se 

configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 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. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 12 de março 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, 9 de abril de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010165-14.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NUNCIA DE SOUZA FARIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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. 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, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 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 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. 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, 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. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 9 de abril de 2018 - 23:16:55. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 
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Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 
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e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. 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, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 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 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. 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, 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. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 9 de abril de 2018 - 23:16:55. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-31.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE ELAINE SILVA TAQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010343-31.2014.8.11.0038 REQUERENTE: REJANE ELAINE SILVA 

TAQUES DE ANDRADE REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em 

decorrência do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, 

com base na Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), 

cujo processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - 

Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, 

com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 
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do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “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” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. 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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 9 de abril de 2018 - 23:29:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010343-31.2014.8.11.0038 REQUERENTE: REJANE ELAINE SILVA 

TAQUES DE ANDRADE REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em 

que objetiva a exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em 

decorrência do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, 

com base na Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), 

cujo processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - 

Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, 

com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “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” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. 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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 9 de abril de 2018 - 23:29:34. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 10 de abril de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para RETIRAR CERTIDÃO DE 

CRÉDITO requerida nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado. Processo: 8010088-39.2015.8.11.0038; Valor causa: R$ 

1.420,45; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: NICOLAU PEDRO MERINO 

PARRA REQUERIDO: SALUSTIANA NEVES REIS OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

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: 8010246-94.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010246-94.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WALDEMIR ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “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” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. 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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 9 de abril de 2018 - 23:49:01. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-94.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010246-94.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WALDEMIR ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “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” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
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19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. 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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 9 de abril de 2018 - 23:49:01. (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.: 40411 Nr: 225-42.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Levitzki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.Sem custas.Transitado 

em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.DECLARO esta sentença publicada com a entrega 

na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40387 Nr: 195-07.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inêz Timóteo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO O DIA 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 13H50MIN, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

II. CUMPRA-SE na íntegra a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22385 Nr: 903-91.2011.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do PGE e/ou 

Governador do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bernardo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Manica - OAB:, 

Márcia Regina Santana Duarte - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à 

execução, tendo em vista a existência de excesso de execução na 

cobrança dos honorários advocatícios, conforme demonstrado na 

fundamentação acima, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do 

CPC.CONDENO o embargado ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, IV, 

do CPC.Transitada esta em julgado, TRASLADE-SE cópia para os autos 

principais, após, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54203 Nr: 2105-30.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Souza Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araujo de Souza - 

OAB:13.599/MT

 Vistos.

INTIME-SE o patrono indicado pelo acusado à fl. 132, via DJE, para que 

cumpra o quanto determinado às fls. 97/98, assim como para que proceda 

com a juntada de procuração nos autos.

Decorrido o prazo sem apresentação de resposta à acusação, INTIME-SE 

o acusado para que constitua novo patrono.

Após, VOLTEM-ME conclusos para deliberações.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 752-81.2018.811.0026

 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: MARIA APARECIDA DE ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO O DIA 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H30MIN, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

II. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferia a ref. 05.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66479 Nr: 783-04.2018.811.0026

 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: Moacyr Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO O DIA 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H50MIN, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

II. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferia a ref. 05.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46586 Nr: 29-67.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Junqueira Schoeder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - Centrais Elétrica Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO ANDRADE SANTOS - 

OAB:16836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT

 Vistos...

I. Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO O DIA 04 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15H30MIN, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

II. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferia a ref. 45.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66396 Nr: 751-96.2018.811.0026

 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: Adelino Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO O DIA 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H10MIN, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

II. CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferia a ref. 05.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44866 Nr: 788-65.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel da Guia de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. Ante a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO O DIA 18 DE JUNHO DE 2018, ÀS 13H30MIN, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

II. CUMPRA-SE na íntegra a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20499 Nr: 881-67.2010.811.0026

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314-SP, 

Leislie de Fátima Haenisch - OAB:20.099/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ e deverá ter prioridade de tramitação em relação aos feitos não 

pertencentes à META.

 II. Ante a certidão negativa de fl. 26, INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente e por DJe na pessoa de seu procurador, para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40622 Nr: 529-41.2012.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Torres de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosidelma Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane sattler Ghisi - 

OAB:10902/MT, Tassia de Azevedo Borges Torres - 

OAB:MT/12.296, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de declarar o domínio de DIRCE 

TORRES DE ALMEIDA sobre a área descrita na inicial e nos documentos 

de fls. 17/50.SERVIRÁ a presente de título para registro no Registro de 

Imóveis desta Comarca.CONDENO o(a) requerido(a) ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 

em 20%, em consonância com o art. 85, § 3º, do CPC.Transitada esta em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Cumpra-se.Arenápolis/MT, 27 de março de 2018.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43815 Nr: 2023-04.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Francisco Ferraz Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 *Vistos.

1. Tendo em vista o advento da Lei n. 13.491/2017 que modificou 

substancialmente o inciso II do art. 9 do Decreto-Lei n. 1.001/1969 – 

Código Penal Militar – INTIMEM-SE as partes para manifestem-se acerca da 

modificação de competência.

 Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000086-63.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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:1000086-63.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000087-48.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000087-48.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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:1000088-33.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000083-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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:1000083-11.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 06/06/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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)

 

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:1000093-55.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 13/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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)

 

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:1000093-55.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALIMELLE ASCARI SANTANA (EXECUTADO)

 

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:1000089-18.2018.8.11.0026 Intimo o autor(a), na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 13/06/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERÂMICA SANTO ANTONIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000051-40.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos. 

Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-40.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERÂMICA SANTO ANTONIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000051-40.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

10/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-07.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010239-07.2016.8.11.0026 Intimo o requerido(a), na pessoa 

dos seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11536175) proferida 

nos autos. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-07.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010239-07.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 11536175) proferida nos autos. 

Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-45.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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:8010187-45.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000226-34.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES BIE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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:1000226-34.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/06/2018 Hora: 09:30, na sede do Foro Judicial da 

Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO ANDRADE 

SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010263-35.2016.8.11.0026 REQUERENTE: THAIS DE SOUZA GOULART 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando detidamente a peça inicial 

verifico que está incompleta, ante a carência de fundamentação e 

requerimento, assim, determino a intimação do autor para que emende a 

peça inicial em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010185-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010185-75.2015.8.11.0026 REQUERENTE: JOAO ANDRE MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Considerando que já transcorreu 

período superior a 01 (um) mês entre o protocolo do pedido de dilação de 

prazo e a presente data, determino a intimação do autor para que se 

manifeste no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

indeferimento da gratuidade de justiça e consequente deserção. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. 

MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-38.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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:1000174-38.2017.8.11.0026 Em cumprimento ao quanto 

determinado na r. sentença proferia nos autos, intimo a requerida, na 

pessoa dos seus patronos, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento sobre o valor da obrigação. Arenápolis, 10/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010180-53.2015.8.11.0026 REQUERENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Certificada a tempestividade do recurso 

interposto, recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 10 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-28.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANI OKADA DE MOURA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010160-28.2016.8.11.0026 REQUERENTE: HOZANI OKADA DE MOURA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Primeiramente, defiro à parte recorrente os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto, recebo o recurso em 

efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Em sequência, intime-se o 

recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 

10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem 

manifestação, independentemente de conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às 

providências. ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-37.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA PEREIRA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010086-37.2017.8.11.0026 REQUERENTE: GILMARA PEREIRA MELO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 9 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-52.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELLE DE SOUZA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO)

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000132-52.2018.8.11.0026; 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: ANNA GABRIELLE DE SOUZA AGUIAR Parte Ré: 
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REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Anna 

Gabrielle de Souza Aguiar, em face de Consórcio Nacional Honda Ltda. 

Alega o Promovente, em síntese, que firmou um contrato de consórcio 

para aquisição de uma motocicleta com a requerida, informa que quitou o 

contrato, todavia, a restrição para venda do veículo permanece. Aduz que 

em decorrência da restrição ativa está impossibilitada de finalizar a 

alienação da motocicleta, trazendo prejuízos. Requer em sede de tutela de 

urgência que requerida efetue retirada da restrição de alienação da 

motocicleta e, no mérito, a condenação da promovida a indenizá-la pelos 

danos morais que alega ter sofrido. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no 

art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos 

concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No entanto, de acordo com o 

enunciado nº 163 do FONAJE, tais procedimentos, requeridos em caráter 

antecedente, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. 

Vejamos o teor do referido enunciado, in verbis: ENUNCIADO 163 - 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) Não obstante, tal fato não é capaz de afastar a entrega da 

tutela jurisdicional preliminar diante de patente necessidade demonstrada 

nos autos pela parte, daí por que, pelo princípio da fungibilidade, passo a 

analisar o pedido de tutela antecipada com base nas regras e disciplinas 

da tutela de evidência (art. 311, CPC/2015), a qual comporta trânsito nos 

Juizados Especiais, cuja redação é a seguinte: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Pois 

bem! Em um juízo de sumária cognição, entendo que os requisitos para o 

deferimento do pedido de tutela de evidência não estão presentes. No 

caso, os fatos narrados pela promovida e os documentos juntados aos 

autos não são capazes de convencer este Juízo, em sede de cognição 

sumária, de que a autora quitou todo o débito em relação a requerida, não 

havendo qualquer comprovante de pagamento a dar substrato para a 

declarada ilegalidade da manutenção da restrição (alienação fiduciária). 

Nesse sentido: É a jurisprudência nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – SUSPENSÃO DE 

COBRANÇA DE FATURA – REQUISITOS AUSENTES – IMPOSSIBILIDADE 

DE CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

A tutela provisória de evidência independe da demonstração de perigo ou 

de risco ao resultado útil do processo. O seu deferimento exige a 

presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC/2015. A 

concessão liminar da tutela de evidência somente pode ocorrer nos casos 

previstos nos incisos II e III do referido dispositivo legal. No caso concreto, 

não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de 

evidência. (AI 121689/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, 

Publicado no DJE 30/01/2017) Dessa forma, considerando a ausência dos 

requisitos autorizadores ao deferimento da tutela da evidência, o seu 

indeferimento é medida de rigor. Ante o exposto, sem prejuízo de uma 

análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Defiro ao Promovente 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., 

CPC/2015. Lado outro, tratando-se claramente de relação de consumo, 

determino a inversão do ônus da prova em favor da Promovente, 

incumbindo à Promovida, portanto, o ônus probatório, arrimado no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC. Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) 

Cite-se e notifique-se a Promovida de todo o teor da presente ação, bem 

como para que compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum 

desta Comarca, para audiência de conciliação a ser realizada em data 

designada pelo senhor conciliador, conforme sua pauta. b) Advirta-se a 

Promovida quanto as consequências do seu não comparecimento à 

audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e 

enunciado 78 do FONAJE). c) Notifique-se a Promovente para tomar as 

providências pertinentes, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 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 comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

d) Intimem-se e se cumpra expedindo o necessário. Arenápolis/MT, 10 de 

abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIA DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000084-30.2017.8.11.0026 REQUERENTE: GREGORIA DE OLIVEIRA 

BASTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que 

aparte autora reconheceu o pagamento do débito pela requerida , 

determino a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente nestes autos , em favor da autora. Caso a parte interessada 

não tenha informado os dados bancários para expedição de alvará, 

intime-se para se manifestar em 05 (cinco) dias. Expedido o alvará e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-14.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

THAINE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000001-14.2017.8.11.0026 REQUERENTE: THAINE OLIVEIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que aparte 

autora reconheceu o pagamento do débito pela requerida , determino a 

expedição de alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente nestes autos , em favor da autora. Caso a parte interessada 

não tenha informado os dados bancários para expedição de alvará, 

intime-se para se manifestar em 05 (cinco) dias. Expedido o alvará e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-32.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA AQUINO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000252-32.2017.8.11.0026 REQUERENTE: JULIANA AQUINO DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que aparte autora 

reconheceu o pagamento do débito pela requerida , determino a expedição 

de alvará de levantamento dos valores depositados judicialmente nestes 

autos , em favor da autora. Caso a parte interessada não tenha informado 

os dados bancários para expedição de alvará, intime-se para se 

manifestar em 05 (cinco) dias. Expedido o alvará e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-57.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE OLIVEIRA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010225-57.2015.8.11.0026 REQUERENTE: TIAGO DE OLIVEIRA JARDIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que aparte 

autora reconheceu o pagamento do débito pela requerida , determino a 

expedição de alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente nestes autos , em favor da autora. Caso a parte interessada 

não tenha informado os dados bancários para expedição de alvará, 

intime-se para se manifestar em 05 (cinco) dias. Expedido o alvará e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-12.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010228-12.2015.8.11.0026 REQUERENTE: ELIANE MACHADO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que aparte 

autora reconheceu o pagamento do débito pela requerida , determino a 

expedição de alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente nestes autos , em favor da autora. Caso a parte interessada 

não tenha informado os dados bancários para expedição de alvará, 

intime-se para se manifestar em 05 (cinco) dias. Expedido o alvará e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-18.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MENDES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

E. A. M. D. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

1000046-18.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ELIZANGELA MENDES 

DAMASCENO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos pela parte autora solicitando que seja sanado a 

omissão existente na decisão sob id nº 11612176, que deixou de analisar 

o pedido de alteração da medicação a ser fornecida para o autor, bem 

como a ausência do período em que o medicamento lhe será 

disponibilizado. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. DECIDO. 

Analisando os requisitos legais dispostos no artigo 1022, do Novo Código 

de Processo Civil, verifico que os mesmos estão presentes, posto que a 

decisão deixou de analisar o pedido formulado no id nº 11401398. 

Conforme se verifica nos autos, a peça juntada no id 11401398, pleiteava, 

tempestivamente, a alteração da dosagem do medicamento a ser 

fornecido, bem como para que seu fornecimento seja por tempo 

indeterminado, todavia a decisão não se manifestou sobre tais assuntos. 

Desta forma, determino a retificação do dispositivo da decisão, a qual 

passará a constar da seguinte forma: “Posto isso, e sem maiores 

delongas, nos termos do art. 5º, e 227, 196, ambos da CF/88; c/c arts. 4º; 

7º; ambos lei 8.069/90, e art. 300, do NCPC defiro liminarmente o pedido de 

tutela antecipada formulado na inicial, e DETERMINO que o MUNICÍPIO DE 

ARENÁPOLIS e o ESTADO DE MATO GROSSO disponibilizem às suas 

expensas o medicamento denominado Assert 200mg (30 comprimidos por 

mês) e Aristab 30mg (01 caixa por mês), por tempo indeterminado, no 

prazo de 05 dias ao paciente, contados da intimação desta decisão, sob 

pena de bloqueio on line nas contas dos requeridos em caso de 

descumprimento.”. PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, declarando sanado o erro material, nos termos do artigo 

1022, III, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, mantenho a decisão 

em seus ulteriores termos. Certifique-se se o Município de Arenápolis foi 

devidamente citado, informando eventual decurso de prazo. Caso ainda 

não tenha sido citado, expeça-se o necessário para a citação. Cumpridas 

as diligências acima, intime-se o autor para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Arenápolis/MT, 10 de abril de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-09.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GOMES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI BAIONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 
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8010095-09.2011.8.11.0026 EXEQUENTE: SILAS GOMES PINHEIRO 

EXECUTADO: GRAZIELI BAIONI Vistos. Defiro o pedido no id nº11699403 a 

fim de determinar a expedição de alvará de levantamento do valor 

bloqueado nestes autos, para tanto intime-se a parte exequente para que, 

no prazo 05 (cinco) dias, apresente os dados bancários para a 

transferência. Sem prejuízo, determino a remeça dos autos à conciliadora, 

com o escopo de que designe e realize audiência de conciliação no 

presente feito. Designada a data da audiência de conciliação, intimem-se 

as partes, expedindo carta precatória de citação e intimação da parte 

requerida, constando que o prazo legal, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação. Advirta-se os requeridos quanto as 

consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação 

(arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do FONAJE). 

Advirta os requeridos, ainda, que a correspondência ou contrafé recebida 

no seu endereço é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o 

seu recebedor (enunciado nº 5 – FONAJE). Notifique-se a parte autora, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 

10 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-97.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MOACI LEOPOLDINO DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCE BORGES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010039-97.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MOACI LEOPOLDINO DA 

FONSECA REQUERIDO: LAERCE BORGES DE CAMPOS Vistos. Diante do 

requerimento de cumprimento de sentença pelo(a) Promovente/exequente, 

e a teor do artigo 52 e seguintes, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil/2015, de rigor o início da fase de 

cumprimento da sentença. Cumpra a Secretaria, sequencialmente, as 

seguintes providências: a) Retifique-se a autuação, fazendo-se constar 

que o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. b) 

Atualize-se o débito, observando os termos da sentença/acordão. c) 

Intimem-se a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo (enunciado nº 97, FONAJE). d) 

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). e) Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento, expeça-se o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC). f) Efetuada a penhora, 

intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 9.099/95, art. 52, IX), os 

quais serão encartados nos próprios autos da execução. g) Em caso de 

não pagamento e/ou de não constrição, havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

ARENÁPOLIS/MT, 10 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-15.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000182-15.2017.8.11.0026; Valor causa: R$ 102,57; 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: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Considerando os argumentos levantados pelo autor acerca de sua 

situação econômica e do atual rendimento, bem como dos documentos 

juntados (id nº 11773942 e 11773946), defiro o pedido de justiça gratuita. 

Recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte requerida a 

fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, remetam-se os 

autos imediatamente à E. Turma Recursal Única, com as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Arenápolis-MT, 10 de abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-14.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN GUIMARAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010202-14.2015.8.11.0026 REQUERENTE: KELVIN GUIMARAES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos pela requerida, solicitando que seja sanada a 

omissão constante na sentença, argumentando a falta de fundamentação 

para embasar a caracterização do dano moral. Vieram-me os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento. Decido. Como é cediço, 

o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão ou 

reexame de matéria já decidida, ou para inovar o pedido, mas sim para 

sanar eventuais contradições, omissões ou obscuridades. Portanto, no 

caso em apreço tenho que sua oposição não merece prosperar, uma vez 

que ausentes os vícios listados no art. 1022 do NCPC, pretendendo a 

embargante, na verdade, rediscutir questão já analisada, apresentando, 

nesse sentido, discussão com a nítida intenção de modificar a o conteúdo 

da decisão. Não compete a este juízo reanalisar caso já decidido, ou 

modificar a decisão já proferida, utilizando de outro posicionamento. Para 

esta finalidade deve a parte socorrer-se ao recurso adequado. Nesse 

sentido, apenas para exemplificar, os seguintes julgados de nosso e. 

Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES - PROPÓSITO DE 

REVISITAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO - 

DESCABIMENTO ANTE A INEXSITÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 

ART. 535 DO CPC. “... Os embargos de declaração não podem ser usados 

como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de 

prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de 

fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e 

contradição implicarem, como conseqüência, modificação do julgamento. 

(...)”. (EDcl no REsp 853.939/RJ, Rel. Min. José Delgado; 1ª T.; Julg. em 

13-02-2007, DJ 26-02-2007 p. 559, in www.stj.jus.br) “... Os embargos 

declaratórios não são recurso de revisão e mesmo que manejados para 

fins de prequestionamento são inadmissíveis se a decisão embargada não 

padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição (obscuridade, 

contradição e omissão); III - Esta Corte já decidiu que não se prestam os 

embargos declaratórios para forçar a admissibilidade de recurso 

extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão 

embargada; (...) ” (STJ, EDcl no RMS 16702/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Felix 

Fischer, Julg. 21-02-2006, DJU de 27-3-2006, p. 301, in www.stj.jus.br).” 

(Embargos de Declaração nº 32614/2010, TJMT - Sexta Câmara Cível, Rel. 

Des. Juracy Persiani, j. 28/04/2010) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE 

INEXISTENTES - EMBARGOS IMPROVIDOS. Inexistindo os propalados 

vícios, não se prestam os Embargos Declaratórios para lastrear recursos 
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a Tribunais Superiores, porquanto suas hipóteses de cabimento são 

taxativas e estão previstas nos incisos I e II do artigo 535 do CPC.” 

(Embargos de Declaração nº 14845/2010, TJMT - Primeira Câmara Cível, 

Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30/03/2010) Ademais, A sentença 

proferida pela Juíza Leiga e homologada por esta Juíza foi acertada visto 

que embasando-se pelos fatos declarados na peça inicial, tidos como 

verdadeiros pela requerida, ante sua revelia, bem como pelas provas 

documentais que trouxe aos autos, anunciando expressamente que foi o 

que entendeu necessário para o deslinde da questão em litígio, passando 

por conseguinte à fixação do valor da indenização por dano moral. Resta 

inequívoco que os presentes embargos são meramente protelatórios, uma 

vez que retarda indevidamente o processo, pois por uma breve leitura na 

decisão proferida nos autos, será possível constatar que não há qualquer 

contradição. Vejamos os seguintes julgados acerca do tema: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO 

DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. (STF - 

ARE: 830802 DF , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

03/02/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-031 DIVULG 13-02-2015 PUBLIC 18-02-2015) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. 

Os embargos de declaração constituem recurso hábil para sanação de 

omissão, contradição ou obscuridade existentes na decisão embargada, o 

que não ocorre no presente caso. Embargos manifestamente protelatórios. 

Condenação à multa de 1% do valor da causa (art. 538, parágrafo único, 

do CPC). Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 646233 DF , 

Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Data de Julgamento: 

27/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-057 DIVULG 

21-03-2014 PUBLIC 24-03-2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 

REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INTERPOSIÇÃO REITERADA DE RECURSOS 

PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS REJEITADOS. 

APLICAÇÃO DE MULTA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL. (STF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 

Julgamento: 01/08/2014, Tribunal Pleno) “É protelatória a conduta 

processual que: I) renova embargos de declaração sem causa jurídica ou 

fundamentação adequada; II) não apontam nenhuma omissão ou vício no 

julgamento; III) visa modificar os fundamentos da decisão embargada; IV) 

são reiteração de anteriores embargos de declaração, no qual a matéria 

foi expressa e fundamentalmente aclarada; V) retarda indevidamente o 

desfecho do processo; VI) há recurso cabível para a finalidade colimada”. 

(STJ. 2ª Turma. REsp 859.977-EDcl-EDcl, Min. Eliana Calmom, j. 08/09/2009, 

DJU 24.09.2009) Portanto, não restando configurada contradição, omissão 

ou obscuridade na sentença, improcedentes são os embargos 

declaratórios. Isto posto, não estando presentes as hipóteses do art. 1022 

do Código de Processo Civil, DOU por IMPROVIDO o recurso de embargos 

declaratórios em toda a parte que se procurava rediscutir a sentença. 

Outrossim, considerando que aparte autora reconheceu o pagamento do 

débito pela requerida (id nº 11400787), determino a expedição de alvará 

de levantamento dos valores depositados judicialmente nestes autos 

conforme documento incluído no id nº 11542097, em favor da autora, 

cujas informações bancárias encontram-se na petição do id nº 11400787. 

Após, nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 10 de abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-48.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

8010040-48.2017.8.11.0026 REQUERENTE: VALTAIR VICENTE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos 

pelo requerido solicitando que seja sanado a omissão existente na 

sentença, que deixou de analisar de pedido de compensação do valor da 

condenação, bem como a retificação do número do contrato objeto da 

ação. A parte autora se manifestou, afirmando que não há omissão a ser 

constatada na sentença, devendo o valor da indenização permanecer 

intacto, todavia quanto ao alegado erro material, apresentou concordância 

com a retificação. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. 

DECIDO. Cuida-se de recurso aviado pela parte autora, em razão da 

ausência de decisão sobre o pedido de compensação dos valores já 

depositados em favor do autor (R$ 6.700,00), a serem abatidos no valor 

da indenização arbitrada em sentença e a retificação do erro material 

concernente ao número do contrato de empréstimo. Como é cediço, o 

recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão ou 

reexame de matéria já decidida, ou para inovar o pedido, mas sim para 

sanar eventuais contradições, omissões ou obscuridades. Portanto, no 

caso em apreço tenho que sua oposição está parcialmente procedente, 

uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1022 do NCPC, 

pretendendo a embargante, na verdade, rediscutir questão já analisada, 

apresentando, nesse sentido, discussão com a nítida intenção de 

modificar a o conteúdo da decisão. Alega o embargante que este Juízo no 

momento da sentença foi omisso quanto ao pedido de compensação do 

valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) depositados em favor 

do autor, conforme documento anexado à contestação. Pois bem, em que 

pese não haja nenhuma menção explicita na sentença, verifico que o 

pedido de compensação foi reconhecido e afastado, isso porque a 

demanda visou a compensação moral do autor, com fins ressarcir o abalo 

psicológico e inibir este tipo de conduta da requerida, se dissociando do 

valor do dano material o qual teria o autor o direito de ingressar pedido de 

repetição de indébito ante a declaração de inexistência de débito. 

Verifica-se assim que a transferência feita pelo requerido em favor do 

autor, para suprir o dano material havido com os descontos em folha de 

pagamento não se confunde com a indenização por danos morais, que 

leva em consideração critérios subjetivos para a sua aplicação. Ademais, 

vale dizer que diante do poder econômico do banco requerido, a 

indenização não tem o condão de enriquecer ilicitamente o autor, mas ser 

suficiente para reprimir de forma pedagógica o ato ilícito praticado. Em 

conclusão, a indenização por compensação moral foi arbitrada em virtude 

da comprovação de ato ilícito praticado pelo réu, e não em quanto o autor 

foi prejudicado financeiramente, razão pela qual não cabe a compensação 

do valor ora depositado. Quanto ao alegado erro material, verifico que 

houve equivoco acerca da numeração do contrato, sendo, inclusive, 

verificado pela parte autora. Desta forma, determino a retificação do 

dispositivo da sentença, a qual passará a constar da seguinte forma: 

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO inscrito na 

petição inicial para (i) a inexistência PROCEDENTE O PEDIDO DECLARAR 

do negócio jurídico, consistente no contrato de nº 51480868/10999, e (iii) 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao reclamante a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a contar desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.”. PELO 

EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, dando-lhe 

parcial provimento, a fim de declarar sanado o erro material, nos termos do 

artigo 1022, III, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, mantenho a 

sentença em seus ulteriores termos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arenápolis/MT, 10 de fevereiro de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-81.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTANO E BRITO LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE ALMEIDA SOTANO (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 407 de 511



Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

8010064-81.2014.8.11.0026; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GLEICIANE NOGUEIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: SOTANO E BRITO LTDA - ME, CRISTIANE ALMEIDA SOTANO 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. 

Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, 

eis que intimada para impulsionar o feito a fim de dar subsídios para a 

realização da citação da parte requerida, todavia, requereu a suspensão 

do feito (id nº 6536281) e em nova oportunidade pugnou pela designação 

de nova audiência de conciliação (id nº 11701193), sem, contudo, 

oferecer endereço correto para a citação. Diante disso, considerando que 

a autora não promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo 

ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, JULGO EXTINTO 

sem resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 

485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

pois incabíveis neste rito. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arenápolis-MT, 10 

de abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 01/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO, o teor do Ofício Circular nº. 95/2018 e Ofício Circular nº. 

362/2018-CSC-CGJ;

CONSIDERANDO a necessidade de proceder à alimentação do Sistema 

Nacional de Monitoramento de Prisões – BNPM 2.0, no prazo de 10 (dez) 

dias, a partir de 09.04.2018;

CONSIDERANDO que o referido Sistema vem apresentando falhas devido 

ao serviço precatório de internet nesta Comarca, bem como devido a 

utilização do Sistema por todos os usuários do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no mesmo horário;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR TODOS os Servidores lotados na Secretaria da Vara 

Única da Comarca de Aripuanã, nos dias 14 e 15 de abril do corrente ano, 

das 08 às 12 horas, a fim de procederem ao integral cumprimento da 

determinação constante dos Ofícios supramencionados.

Art. 2º - CONCEDER hora compensatória aos servidores que se fizerem 

presentes junto ao referido mutirão.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 10 de abril de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53009 Nr: 1802-29.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADERBAL LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu PAULO ADERBAL 

LARA, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V e VI, art. 110 §1º, 

todos do Código Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

306 do Código de Trânsito Brasileiro.Por se tratar de sentença proferida 

em audiência, dou esta por publicada e as partes por intimadas. 

Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 79 – v e 84 - 

v, intime-se o réu por edital. Registre-se. Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73711 Nr: 638-53.2018.811.0088

 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: DANIEL RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DO MERCADO BOM PREÇO, POLACO 

MADEIREIRO, ZÉ DA ZORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSE STUANI - 

OAB:21949/0 - MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

justiça para fim de cumprimento do mandado de concessão de liminar e 

intimação das partes requeridas, no site www.tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40033 Nr: 443-15.2011.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QHDS, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Maicon Kaique dos 

Santos Branco e Marisa Vitória Santos Branco, representados por sua 

genitora Quétuli Holanda dos Santos, em desfavor de Magno Cesar 

Branco.

Ante a quitação do débito alimentar, o Ministério Público pugnou pela 

extinção do feito (fl.162) .

Ante o exposto, declaro extinta a execução com resolução de mérito nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Sirva-se a presente como mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75071 Nr: 1526-22.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A BORGES ME, AGNALDO ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLINTO JOSE DE OLIVEIRA 

AMORIM - OAB:876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão do distribuidor, oficie-se ao Juízo deprecante 

solicitando o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, nos termo do artigo 390 da 

CNGC, determino a devolução da missiva com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53009 Nr: 1802-29.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADERBAL LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ADERBAL LARA, Cpf: 

41995767115, Rg: 631565, Filiação: Angela Chettino Lara e Darci Lara, 

data de nascimento: 13/07/1966, brasileiro(a), natural de São Lourenço do 

Oeste-SC, casado(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: Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu PAULO 

ADERBAL LARA, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V e VI, 

art. 110 §1º, todos do Código Penal, pela prática, em tese, do crime 

previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.Por se tratar de 

sentença proferida em audiência, dou esta por publicada e as partes por 

intimadas. Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 79 

– v e 84 - v, intime-se o réu por edital. Registre-se. Sem custas.Transitada 

em julgado, certifique-se.Após, arquivem-se.Cumpram-se as disposições 

pertinentes da CNGC

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 09 de abril de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20217 Nr: 903-05.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOZO & FORLIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Vistos etc.

Determino a abertura de vistas à parte autora, para que se manifeste 

acerca do documento de fls. 78, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24426 Nr: 662-26.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GASTALDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO DANIELLI, IVANOR DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KUNST TALASKA - 

OAB:7987-MT, DIEGO RAFAEL LANZARINI - OAB:18821/O, Roberto 

Mendonça Faria - OAB:9.411-B, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15446

 Defiro o pedido fl.78 em seus termos, determino a suspensão do 

processo por 6(seis) meses. Após, intime-se o requerente para que se 

manifeste no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52030 Nr: 459-59.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE SOUZA, LAURECI PIGOSSO DE SOUZA 

-FALECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ADRIANO COELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Defiro o pedido fls.243/244 em seus termos, arquivem-se os autos com 

baixas e anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 7673 Nr: 1-80.2002.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BRASNORTE LTDA., CERILO 

KUNST, VILSON TARCISIO ENZWEILER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LOBO V. DE RESENDE - 

OAB:6979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991

 Vistos etc.

Defiro o pedido fl.220 e determino a restrição total dos veículos indicados 

fls.157/161 via sistema RENAJUD, determinando a avaliação, penhora e 

venda em hasta pública em data a ser designada posteriormente.

Intime-se o requerente para que no prazo de 10(dez) dias para que 

indique a localização dos referidos veículos e recolha custas de diligência 

de oficial de justiça, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68832 Nr: 3574-49.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 21 de maio de 2018, às 

17:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 458-98.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer 

a audiência de conciliação designada para o dia 21 de maio de 2018, às 

17:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66497 Nr: 2020-79.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pelicioli, Juraci Cleonice Corbari Pelicioli, 

Vilmar Pelicioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 
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MONTENEGRO - OAB:MT 11.903-A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson da Silveira 

Menezes - OAB:79824

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o 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.

 Sem custas processuais.

 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.: 68451 Nr: 3301-70.2017.811.0100

 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: ER, JABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 09 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.

Sem honorários advocatícios.

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.: 23714 Nr: 1415-17.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ROZZETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-36.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO PROGRESSO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010220-36.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

12.321,54 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: CONSTRUTORA E METALURGICA NOVO PROGRESSO 

LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: FBM COMERCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: Avenida SEN. JULIO 

CAMPOS, 510, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

25/05/2018 às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-21.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G F IND COM DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010221-21.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

768,31 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: G F IND COM DE MADEIRAS LTDA - EPP Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 

às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-58.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DANIELLI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010225-58.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

16.346,76 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: IVO DANIELLI Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: FBM 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: 

Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 25/05/2018 às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-73.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010224-73.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

683,68 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

- EPP Endereço: Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 às 12:45 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-06.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BALENA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010222-06.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

7.634,21 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: VALMIR BALENA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: 

Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 25/05/2018 às 12;30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-28.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR DA MOTA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010227-28.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.153,74 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: DELMAR DA MOTA LIMA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

Endereço: Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, CENTRO, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 25/05/2018 às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-88.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010223-88.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.371,37 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: ROSANE PADILHA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

Endereço: Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, CENTRO, BRASNORTE - MT 

- CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA:Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 25/05/2018 às 13:30 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-37.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEDINEI ELIAS KERBER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000017-37.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.107,92 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: CEDINEI 

ELIAS KERBER Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: COMPRE MAIS 

MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 às 13:45 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-29.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ASTOLPHI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000024-29.2017.8.11.0100 VALOR: 

0,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: MARCO 

ANTONIO ASTOLPHI Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: COMPRE MAIS 
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MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 às 14:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-14.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000025-14.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.228,49 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: ODAIR 

DA SILVA COSTA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: COMPRE MAIS 

MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 às 14:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-52.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELI DE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000016-52.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.567,03 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: ADRIELI 

DE JESUS DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: COMPRE MAIS 

MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 às 14:30 hs , 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-89.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000020-89.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

5.552,39 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: 

CRISTIANE ALVES MARTINS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, 

Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 

às 14:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-22.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAINE COELHO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000018-22.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.404,61 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: DAINE 

COELHO DE ANDRADE Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: COMPRE 

MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 às 15:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-59.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER PAZ DA SILVA MUNIZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000022-59.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.456,83 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: ESTER 

PAZ DA SILVA MUNIZ Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: COMPRE 

MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: Av. dos Imigrantes, 720, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 25/05/2018 às 15:15 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37773 Nr: 299-62.2017.811.0110

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO PIRES FRAGA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o pedido do causídico de redesignação da audiência, uma 

vez que terá audiências no mesmo dia em Água Boa/MT, bem como pela 

constatação nos autos de que a intimação do requerido não foi realizada 

até o momento, DEFIRO o pedido formulado às fls. 44, nos termos do art. 

362, II, do CPC e redesigno a audiência anteriormente aprazada nos autos, 

para o dia 04 de JULHO de 2.018, às 13h30min (Horário de Cuiabá-MT).

Intimem-se, na forma determinada às fls. 42/42-v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28250 Nr: 856-25.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO PASCOAL BUTSE TSEREUDZE, 

FELICIO WEREPTÉ TSEREUDZÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Designo audiência em continuação para o 

dia 02/07/2018, às 17h00min (horário de Cuiabá/MT). Defiro o prazo de 5 

dias para juntada do substabelecimento. Oficie-se ao coordenador da 

FUNAI em Campinápolis, a fim de que auxilie o oficial de justiça na 

intimação dos a os acusados e da testemunha acima nominada. Saem as 

defesas intimadas da nova data. Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39944 Nr: 1524-20.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência das testemunhas 

referidas pelas partes. Comunique-se ao juízo deprecado, Novo São 

Joaquim/MT, a desistência da inquirição da testemunha, solicitando a 

devolução da missiva. Declaro encerrada a instrução. Mantenham-se os 

autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41407 Nr: 230-93.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDE MOREIRA DE FATIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE D'AVILA HONORATO 

FURTADO - OAB:36514-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 152, VI do CPC 

e da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, a intimação da parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia esta que deverá ser recolhida 

através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Intormo desde 

já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de diligencia no centro 

da cidade de Campinápolis e na Zona Rural, região do PA Santo Idelfonso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40032 Nr: 1562-32.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante das informações pormenorizadas 

trazidas pela requerente, expeça-se nova carta precatória a comarca de 

Barra do Garças/MT, a fim de que seja buscada nova tentativa de 

citação/intimação do requerido, no seguinte endereço: distrito do 

Toricueije, Município de Barra do Graças/MT, no fundo do “Bar da Loira”, 

cor predominante rosa, próximo a casa do “Sr. Ferreirinha”, guarda da 

escola, um quarteirão antes da escola municipal, certificando a existência 

do “Bar da Loira”, de propriedade do requerido e da Sr.ª Cristina Cardoso, 

conhecida como “Cristina Loira” acima referido. Desde já, designo nova 

audiência para o dia 03/07/2018, às 14h30min (horário de Cuiabá/MT). Sai 

a autora intimada. Intime-se o Ministério Público. Realize-se a pesquisa 

SIEL, visto que não se tem como efetivar pesquisa em outro sistema, uma 

vez que não foi fornecido o CPF do requerido. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 1417-25.2007.811.0110

 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: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30597/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio Penhora on line

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida por Carla Jamal da 

Matta em face de Andre Jamal.

Não tendo o requerido até o momento efetuado o pagamento dos 

honorários sucumbenciais, custas processuais, honorários periciais e 

honorários dos arbitradores, a parte autora pleiteia a realização de 

bloqueio de valores via BacenJud (fls. 1524/1531).

Neste norte, defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome 

de ANDRE JAMAL, CPF n° 371.137.711-49 (fl.02), no valor de R$ 

222.588,74 (duzentos e vinte e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e 

setenta e quatro centavos).

Com a juntada aos autos do recibo de protocolamento/detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores/transferências/desbloqueios e/ou 

reiterações para bloqueio de valores, manifeste-se a parte autora, em 10 

(dez) dias.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do requerido, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

requerido para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Campinápolis – MT, 02 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40738 Nr: 1827-34.2017.811.0110

 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: IRANI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40937 Nr: 1893-14.2017.811.0110

 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: ANA VITÓRIA ALVES RODRIGUES, ANGELA ALVES DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELVIS VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Constata-se dos autos que as partes 

chegaram a um consenso, tendo o Ministério Púbico se manifestado 

favorável à homologação do acordo. Nesse prisma, sabe-se que a 

solução consensual da lide é o melhor caminho, diante dos ditames do 

CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO a transação das partes e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito sem custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, § 3º, do CPC e sem honorários sucumbenciais, devido 

a consensualidade. P.R.I.C.

Diante da nomeação do Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira (OAB MT n. 

20511) para o feito, fixo os honorários advocatícios no valor de 5 (cinco) 

URH, nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 18.1), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30959 Nr: 730-38.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. CAMPOS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA APARECIDA BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora, através de seu advogado 

constituído, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

certidão de penhora negativa de fl. 64.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 1124-38.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO, MAURICIO BORTOLLETI DE 

OLIVEIRA, EMERSON ALVES SARAIVA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, 

EVANDRO DE OLIVEIRA, AGUIMAR QUINTINO, ROBERTO KELLER, 

ROZENEI DELLANI, ALCIDES FRANCISCO GORALSKI, ALEX DA VEIGA, 

VILSON LUNKES, MILTON TORLAI, DIEGO RAFAEL GIACOPPINI, ADRIEL 

TALAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:SP 314818, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860/MT, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT, Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirir testemunhas à Comarca de Curitiba/PR, Ilhéus/BA, 

Cuiabá/MT e Sinop/MT, via malote digital, devendo os advogados dos 

Denunciados acompanhar o andamento da deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80706 Nr: 1044-45.2012.811.0101

 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: ANTONIO COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:OAB/MT 10914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº1044-45.2012 (Id. 80706)

Ação Previdenciária

 Requerente: ANTONIO COSTA DOS SANTOS

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida (requerente) para oferecimento de 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprindo o artigo 1.010, §1º do CPC.

2. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

3. Diligências necessárias.

 Cláudia, 06 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82275 Nr: 1470-23.2013.811.0101

 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: AGOSTINHO PORFIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DOS SANTOS PORFIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Rezende dos Santos - 

OAB:16428MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 17.235/A

 Autos nº 1470-23.2013 (Id. 82275)

Divórcio Litigioso

 Requerente: AGOSTINHO PORFIRO

Requerida: MARLI DOS SANTOS PORFIRO

Vistos.

1. Defiro parcialmente o pedido de fl. 144. Intimem-se as partes para 

apresentarem a GIA de apuração do ITCMD ou declaração de isenção, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

2. Com a juntada, abra-se vista à Fazenda Pública Estadual.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 06 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83497 Nr: 726-91.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO SOARES FERREIRA, 

CLAUDINEI LEAL ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte exequente, 

para retirar o Edital de Citação o qual encontra-se expedido, para fins de 
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publicação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83497 Nr: 726-91.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO SOARES FERREIRA, 

CLAUDINEI LEAL ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ FRANCISCO SOARES FERREIRA, 

Cpf: 41115902172, brasileiro(a), viúvo(a), agropecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83488 Nr: 720-84.2014.811.0101

 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): JRG, JGMG, ADDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA, Cpf: 

81948174120, Rg: 1127841-2, Filiação: Severino Damázio de Oliveira e 

Alcira Carlos da Silva, data de nascimento: 17/03/1977, brasileiro(a), 

natural de Tapejara-PR, convivente, comerciante, Telefone 9617-8451. 

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 10 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 uma Ação de Representação para 

Apuração de Infração Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JEFFERSON RODRIGO 

GONÇALVES, CPF: 923.110.832-87, JULIANO GEUS MENDES 

GONÇALVES, CPF: 029.978.721-46 e ADILSON DAMÁZIO DE OLIVEIRA, 

CPF: 89.481.741-20, tendo em vista que os Requeridos organizaram e 

produziram uma festa, cujo o nome “Funk Luxo”, sem ingressar com 

pedido de Alvará Judicial requerendo autorização para permitir entrada e 

permanência de menores no evento, ocorrido no dia 15/01/2014, na 

Estância Havaí, cidade de Cláudia/MT

Despacho/Decisão: Autos nº 720-84.2014 (Id. 83488)Apuração de 

Infração AdministrativaAutor: MINISTÉRIO PÚBLICORequeridos: 

JEFFERSON RODRIGO GONÇALVES e outros.Vistos.1. Defiro o pedido de 

fl.74. Cite-se por edital Adilson Damázio de Oliveiro, com o prazo de 15 

dias.2. Certificado o decurso de prazo, sem contestação abra-se vista ao 

Curador especial para apresentar defesa. Para tanto, nomeio o Dr. 

Jackson Sokoloviski Alves como curador especial, sob a fé de seu grau.3. 

Apresentada defesa, voltem conclusos, nos termos do art. 197 do ECA.4. 

Diligências necessárias.Cláudia, 23 de março de 2018.THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CRISTINA 

TEIXEIRA, digitei.

Cláudia, 09 de abril de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81453 Nr: 3017-47.2017.811.0105

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Oficio de Colniza - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não houve interposição de recurso contra a decisão de fls 

50/53.

Certifico ainda que, não fora possível a intimação da parte interessada Sr. 

Valmir Martins de Paula, conforme Certidão da Oficiala de Justiça de fls 60.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

 MAYARA ADRIANO

Escrevente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66232 Nr: 1538-24.2014.811.0105

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Oficio de Colniza - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não houve interposição de recurso contra a decisão de fls 

31/34.

Certifico ainda que, não fora possível a intimação da parte interessada Sr. 

ATALIBA JUNIOR GUEDES RAMOS, conforme Certidão do Oficial de 

Justiça de fls 44.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

 MAYARA ADRIANO

Escrevente

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão do acusado 

PAULO STURARO, vulgo “Paulinho”.HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha GUSTAVO LUIZ SILVA VITAL.Visando melhor 

esclarecimentos dos fatos, bem como o requerimento da defesa e 

concordância da acusação, DETERMINO a oitiva do adolescente ALAN 

STURARO como informante do Juízo.INTIME-SE a defesa para que informe 

o endereço do Sr. Alan Sturaro, o qual deverá vir acompanhado de seu 

representante legal para a solenidade.Por derradeiro, considerando a 

informação obtida junto à 11ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA 

MILITAR, situada em COLNIZA-MT, o Sargento MÁRCIO DOS SANTOS 

SILVA é o comandante do NÚCLEO DA PM do distrito do GUARIBA, razão 

por que DESIGNO o dia 22 de maio de 2018, às 16h00min, para a sua 

inquirição.INTIMEM-SE para o ato solene o réu – o qual se encontra preso 

na Cadeia Pública de Colniza -, seu defensor, as testemunhas e Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69312 Nr: 1555-26.2015.811.0105

 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: LAF, AJAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que se manifeste 

acerca da certidão de Oficial de Justiça, apresentada no curso do 

cumprimento da carta precatória, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução ifrutifera.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68546 Nr: 577-33.2016.811.0099

 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: MARCOS DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ausência da parte-autora, REDESIGNA-SE a audiência 

para o dia 24.04.2018, às 10h10min, na sala de audiências do Fórum desta 

Comarca.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora nos termos da decisão de ref. 13;

2. Após, conclusos para audiência.

Saem os presentes intimados.

 Intimar.

 Cumprir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32552 Nr: 677-32.2009.811.0099

 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: JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:7445/MT

 Ante o interesse em produção de prova testemunhal, DESIGNA-SE 

audiência para o dia 30/05/2018, às 09h30min.

 Indefere-se o depoimento pessoal da embargada.

INTIMAR as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 212-47.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.CONDENAR ROBERTO GOMES DE FARIAS pela prática da conduta 

tipificada no art. 217-A do Código Penal.IV DOSIMETRIA DA PENA [...] 

Publicar (ATENTANDO-SE para a questão da presença de menor).Intimar, 

observando-se o art. 392 do CPP, colhendo em Termo próprio a 

manifestação do réu no sentido de interesse em recorrer. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 09 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79855 Nr: 893-75.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBEN E CIA LTDA ME, MICHEL ORBEN, 

GABRIELE PAES SULZBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que 

recolha o valor referente a diligência de Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79851 Nr: 889-38.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCILEI DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:20.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que 

recolha o valor referente a diligência de Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60385 Nr: 124-77.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joilson Dimas Leite C. 

Prates - OAB:4698/MT

 Vistos...

Em contestação, aventou-se preliminar de ilegitimidade do Ministério 

Público.

 Impugnação apresentada, rebatendo os argumentos.

 A estruturação do Ministério Público como legitimado para ajuizar 

demandas visando à proteção do patrimônio público e de interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos é encontrada a partir da 

Constituição (art. 129, III), da LCP (art. 1º), LOMP (art. 1º) e LIA (art. 17).

 A tese de ilegitimidade, portanto, não prospera.

 Salienta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356 do 

CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras 

serem apontadas):

? Motivo da escolha da rua Rubens Tonelli para pavimentação;

? Definição do responsável pela definição do local a ser pavimentado;

? Violação da moralidade e impessoalidade no ato do requerido.

 MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 24 de maio de 2018, às 

11h15min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o requerido para a referida audiência, devendo:
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2. INTIMAR PESSOALMENTE o requerido, isso para fins de depoimento 

pessoal;

3. INTIMAR a testemunha indicada na fl. 142 (testemunha 2);

4. EXPEDIR Carta Precatória para Sinop, isso para o depoimento da 

testemunha indicada na fl. 142 (testemunha 1);

5. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público.

Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e 

local da audiência.

Intimar. Cumprir

 Cotriguaçu/MT, 09 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67881 Nr: 153-88.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.988, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/SP 88.684

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o Advogado da parte autora para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 739-72.2009.811.0099

 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: NEURI JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente para que 

recolha o valor da diligência do Oficial de Justiça, para que o mesmo intime 

a requerida da sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-16.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Trata-se de petição intitulada “Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição Indébito” ajuizada por Carlos 

Murelli Ferreira de Oliveira contra o Estado de Mato Grosso, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O autor, após a Inicial, juntou petição 

indicando conteúdo que, aparentemente, não tem a ver com o atual 

processo (ali sendo mencionada a questão de URH). Inicialmente, 

verifica-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), “para efeitos de alçada”. Nesse passo, constata-se que o autor 

não atribuiu o valor correto à causa, já que o valor da pretensão de 

“restituição” não foi mencionado. Ressalta-se que nos termos do artigo 

292, inciso V, do CPC, “O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido.”. Ainda, o inciso VIII do artigo 292 do CPC prevê 

que na ação em que houver pedido subsidiário, o valor da causa será a 

quantia correspondente ao valor do pedido principal. Neste sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

MAJORAÇÃO – INCLUSÃO DO DANO MORAL NO CÁLCULO – 

POSSIBILIDADE – VALOR ECONÔMICO REAL ALMEJADO PELO AUTOR – 

CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS – APLICAÇÃO DO ART. 292, INCISOS V E VI 

DO NOVO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. Com o Novo Código de Processo 

Civil em vigor, restou superado o antigo entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, onde era permitida a formulação de pedido genérico da 

indenização por dano morais, que resultava no afastamento do pedido 

indenizatório do cálculo do valor da causa; o art. 292, inciso V, do Novo 

CPC esclareceu que até mesmo na ação indenizatória fundada em dano 

moral deverá o autor especificar o prejuízo que pretende ver ressarcido, 

permitindo, assim, a observância do real valor econômico almejado pelo 

autor para o cálculo do valor da causa. 2. Nos termos do art. 292, inciso 

VI, do Novo CPC, existindo pedidos cumulados, estes deverão ser 

conjuntamente observados para o cálculo do valor da causa. (AI 

83154/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - 

TJMT, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)” Assim, nos 

termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE o autor (advogando em causa 

própria), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo: 1. Informar se há alguma pertinência da petição juntada com o 

atual processo; 2. Atribuir o valor correto à causa, com todas as 

consequências pertinentes (arts. 291, 292, V e VIII, ambos do CPC). Por 

fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 10 de abril de 2018. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52319 Nr: 3231-57.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Souza, Rayane Fernandes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 Processo nº 3231-57.2017.811.0034

Código 52319

VISTOS, ETC.

Considerando a manifestação do Ministério Público Estadual à ref. 123, 

HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas Wender Fernando 

Rocha de Sousa e Raylayne Fernandes de Oliveira.

Todavia, INDEFIRO a remessa dos autos para apresentação de memoriais, 

visto que as testemunhas também foram arroladas pela defesa.

Desta forma, INTIMEM-SE os denunciados, por intermédio de seu defensor, 

para manifestar-se acerca da insistência, ou não, na oitiva das referidas 

testemunhas.

Após, volte-me os autos conclusos.

Dom Aquino-MT, 09 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 1647-91.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vinícius Teixeira Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548, Raquel Calmon Freitas - OAB:12368-B

 Processo nº: 1647-91.2013.811.0034 (Código: 32985)
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DESPACHO

VISTOS, etc.

Tendo em vista a informação através do Oficio 119/2018/MPE, o qual o 

douto Promotor de Justiça informou que foi designado a cumular com a 

promotoria da comarca de Juscimeira e que por este motivo estará 

ausente desta comarca nas segundas e terças-feiras, necessário a 

redesignação das audiências criminais designadas para as terças-feiras.

Portanto, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 17 de maio 

de 2018 às 13h30 (MT).

Comunique-se o juízo deprecado a redesignação de audiência para intimar 

o acusado, atentando-se ao novo endereço informado à fl. 110.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o(s) Advogado(s) de Defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 05 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8338 Nr: 427-68.2007.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idair Braz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- Procuradora Federal do INSS - OAB:230443

 Processo nº 427-68.2007.811.0034

 Código 8338

VISTOS, etc.

 Nota-se dos autos que o cumprimento de sentença complementar foi 

recebido em data de 26.09.2017, sem comprovação do cumprimento das 

determinações de fls. 121 e 186/187.

 Assim, cumpra-se, integralmente, as decisões.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino – MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12389 Nr: 65-27.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - rep/ por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Dias Coutinho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Processo nº 65-27.2011.811.0034

Código nº 12389

Vistos etc.

Considerando que a parte exequente pugnou pela realização de penhora 

online (fl. 282) e que a última atualização do valor exequendo foi realizada 

em 16/06/2014 (fls. 244/257), intime-a para acostar planilha atualizada de 

débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

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 Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10808 Nr: 661-79.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanusa Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Processo nº 661-79.2009.811.0034

Código nº 10808

Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos, formulado às fls. 283/284, 

eis que as custas foram devidamente recolhidas.

Desta forma, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11887 Nr: 482-14.2010.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Almira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 482-14.2010.811.0034

Código 11887

Vistos, etc.

Considerando que já houve expedição de alvará para recebimento de 

valores referentes ao principal, da parte autora, e honorários de 

sucumbência, e que o valor em duplicidade já foi devolvido ao tesouro 

nacional, retorne os autos ao arquivo.

 Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às Providências.

Dom Aquino – MT, 26 de março de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31429 Nr: 170-33.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde LTDA, Darcy Eberhard, Maicon 

Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Antonio Jiorjuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Processo nº 170-33.2013.811.0034

Código nº 31429

Vistos etc.

Em virtude da certidão acostada à fl. 116, dando conta que o executado 

não possui mais condições de arcar com as custas de um advogado, 

nomeio o Dr. Islei Ribeiro de Moraes, OAB/MT 21825-O, como defensor 

dativo da parte e desde já, condeno o Estado de MATO Grosso ao 

pagamento de 2 URH a título de honorários advocatícios em favor do 

causídico.

Por outro lado, considerando que não houve tentativa de conciliação com 

as partes na audiência realizada (fls. 118/119), designo nova audiência, a 

ser realizada pela conciliadora do Juízo no dia 25 de abril de 2018, às 14h.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 06 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4541 Nr: 274-11.2002.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Obersteiner e Maria Isabel D.V. 

Obersteiner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO EGIDIO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 Processo nº 274-11.2002.811.0034

Código nº 4541

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título judicial intentada por LUIZ 

ROBERTO OBERSTEINER e MARIA ISABEL DELA VALLE OBERSTEINER em 

desfavor de AVELINO EGÍDIO TAQUES, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Nota-se que fora penhorado o imóvel constante do Auto de fls. 33 e 

avaliado (fls. 530), sendo intimadas as partes sem impugnação foi 

homologada às fls. 534.

Instada a se manifestar a exequente pugna pela redução da penhora, uma 

vez que a área avaliada ultrapassou os limites do valor da execução; 

homologação da atualização do débito e prioridade da tramitação do feito.

 Pois bem.

É inconteste que, de conformidade com o NCPC, havendo pedido de 

redução ou ampliação de penhora, o Juiz proferirá decisão após a oitiva 

da parte contrária, vejamos:

 Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado 

e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o 

valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do 

exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o 

valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Assim, manifeste-se a parte executada, no prazo de 15 (quinze) acerca 

do pedido de redução de penhora e cálculo atualizado da dívida de fls. 

537/539 e 542/591, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

concordância.

 Defiro o pedido de tramitação do feito em prioridade, devendo a Secretaria 

proceder na forma do artigo 347, item VI da CNGC-MT.

No mais, cumpra-se com urgência, eis que os autos tramitam desde o ano 

de 2002.

Intimem-se.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 03 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51157 Nr: 2716-22.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2716-22.2017.811.0034

Código nº 51157

Vistos etc.

Recebo a emenda à inicial de Ref: 16.

Trata-se de ação de Reclamação Trabalhista, ajuizada por JOSÉ 

ROBERTO DOS SANTOS em face de MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, todos 

qualificados nos autos.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

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.

Assim sendo, DESIGNO audiência de inaugural de conciliação, a ser 

realizada pela Conciliadora Judicial, para o dia 25 de abril de 2018, às 

13h30min.

 CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novo 

Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, 

bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 183 

do NCPC (dobro).

Havendo desinteresse do réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334).

Ainda, INTIMEM-SE os requerentes.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Dom Aquino/MT, 14 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-41.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ONEZIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO PROCESSO: 

1000114-41.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ONEZIO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Proceda o Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos 

valores depositados em Juízo, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Dom 

Aquino/MT, 09 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Sentença

Vistos, etc.

SENTENÇA.

 Trata-se de Dúvida Suscitada pelo Sr. Fabiano Duailibi Baungart, Oficial do 

Registro Civil da Comarca de Feliz Natal/MT.

 Instruiu o ofício (fls. 02/03), os documentos de fls. 04/07.

Manifestação Ministerial às fls. 10/11.

Audiência realizada às fls. 15/16, para oitiva da requerente, e dos Srs. 

Antônio e Adailton.

 Ministério Público manifestou-se em audiência pela improcedência da 

dúvida, com o consequente reconhecimento da paternidade do Sr. 

Adailton, em favor do menor.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Por analogia, julga-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição 
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voluntária, e ainda, como base nos artigos 110 e 113 da Lei n.º 6.015/73, 

que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil.

O caso em análise não exige maiores dilações probatórias, pois as provas 

já carreadas aos autos permitem um seguro fundamento à decisão a ser 

proferida.

Do artigo 50 da Lei de Registros Públicos, extrai-se que todo nascimento 

deve ser objeto de registro. Trata-se de ato de interesse público.

 Alias, é cediço que a falta do registro de nascimento pode configurar 

óbice ao exercício de direitos ou à própria existência civil da criança, o 

que viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, para assegurar os direitos fundamentais do menor, tenho como 

imprescindível proceder-se ao assento do seu nascimento.

Além do mais, ante o teor da audiência realizada às fls. 15/16, verifico que 

a parte requerente, ou seja, a Genitora do menor, foi clara e objetiva ao 

informar que o início de seu relacionamento com o Sr. Adailton, se deu em 

dezembro de 2016, o qual permanece neste relacionamento até os dias 

atuais.

 Como se não bastasse, o Sr. Adailton, também confirmou tais afirmativas, 

acrescentando inclusive em suas declarações reconhecer Jackson como 

sendo seu filho.

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente suscitação de dúvida, e, consequentemente determino que seja 

lavrado o REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO do menor JACKSON, 

perante o Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais desta urbe, 

devendo constar na certidão de nascimento da criança, seus genitores 

como sendo ANDREIA DOS SANTOS E ADAILTON ALVES DA SILVA.

EXPEÇA-SE imediatamente o mandado necessário, endereçado ao Serviço 

Notarial e Registral das Pessoas Naturais desta Comarca de Feliz 

Natal/MT, determinando ao Senhor Oficial do Cartório de Registro Civil 

desta cidade, que encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos 

registros para que seja anexado a estes autos.

O mandado deverá ser instruído com a cópia do ofício de fls. 02/03, e 

documentos (fls. 04/07).

 Cumprido, proceda à entrega da respectiva certidão à genitora do menor, 

mantendo-se cópia nos autos.

 Sem custas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao arquivo, 

fazendo-se as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 693-86.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - 

OAB:MT/16.226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80975 Nr: 1764-60.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECIR MIGUEL FRIGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOSI MILANI, JORGE ANTONIO DOS 

SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDESON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o teor da petição de fls. 85/85v, e, por conseguinte, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 07/06/2018, às 16h00min.

Desse modo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 76/77, 

observando a nova data da solenidade, comunicando os Juízos 

deprecados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-87.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar parte autora através de sua advogada para audiência de 

conciliação designada para o dia 11/05/2018 as 13:00horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-87.2017.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar parte através de sua advogada para audiência de conciliação 

designada para o dia 11/05/2018 as 13:00horas.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96157 Nr: 2987-37.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Varela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra RODRIGO 

VARELA pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 10 da Lei n° 

7.347/85.

Devidamente citada, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 

68/70), na qual arguiu a preliminar de inépcia da inicial, a qual passo a 

analisar.

Assevera a defesa que a denúncia é inepta, uma vez que não atende ao 

disposto no art. 41 do CPP, por apresentar deficiência de exposição do 

fato criminoso e todas as suas circunstâncias.

No entanto, tal preliminar não merece deferimento, senão vejamos.

Primeiramente, necessário mencionar que segundo o que determina o art. 

41 do CPP, a denúncia deve conter “a exposição do fato criminoso, com 

todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 
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crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

 Outrossim, verifica-se que para uma denúncia ser considerada inepta, 

deve estar apresentada de forma diversa da prevista em lei (art. 41 do 

CPP), tornando-se inapta para a sua destinação, ou seja, não consegue 

demonstrar o fato, com as suas peculiaridades e impede que o acusado 

exerça a sua ampla defesa, uma vez que o mesmo se defende dos fatos.

Diante destas considerações, após detida análise da denúncia verifica-se 

que a denúncia observa as determinações do art. 41 do CPP, pois qualifica 

o acusado, expõe os fatos com as suas circunstâncias e qualifica o 

crime, com o que tenho por afastada a preliminar de inépcia levantada em 

sede de resposta à acusação.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de instrução para a 

data de 03.05.2018, às 16h30min.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108182 Nr: 1932-80.2017.811.0087

 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: Namir Neves da Silva, Raimunda Cassemiro Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Intimação da parte embargado (exequente)por meio do (a, s) advogado 

(a, s) Dr. (a) Ralff Hoffmann, 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 das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97017 Nr: 3485-36.2015.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:OAB-MT 3.596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, através do advogado constituído nos autos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, I, 

do CPC), efetuando o pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) 

Reais ou entregando veículo avaliado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil) Reais, devendo a avaliação ser seguida conforme Tabela Fipe.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93697 Nr: 1553-13.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha França Volinger dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se a RPV conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106025 Nr: 740-15.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo apresentar as contrarrazões no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100265 Nr: 1573-67.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) reconhecer como 

exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) determinar ao INSS que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB (CPF 001.011.361-45), nos moldes do 

art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data 

do início do benefício – DIB - em 13.03.2001 com RMI e RMA a serem 

calculados pela Autarquia Previdenciária.c) Na forma do art. 311 do 

Código de Processo Civil vigente, estando evidenciado o direito da parte 

autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA e determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o benefício de APOSENTADORIA POR 

IDADE em favor da parte autora; d) condenar o INSS a pagar à parte 

autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as 

parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à 

propositura da presente ação), acrescidos de juros e correção monetária. 

Conforme o decidido pelo STF no RE 870947, os juros moratórios deverão 

ser calculados com o índice de remuneração da poupança (TR) e a 

correção monetária pelo IPCA-E.Autarquia isenta de custas, na forma da 

Lei Estadual 7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre 

o valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso 

I, do Código de Processo Civil vigente.REQUISITE a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão, no prazo constante na alínea “c”, ao 

Gerente Executivo do INSS da Comarca, sob pena de multa pessoal que 

desde já fixo em R$ 2.000,00 (dois mil Reais).Apesar de tratar-se de 

sentença ilíquida, percebe-se nitidamente que o valor do proveito 

econômico não superará os mil salários mínimos, de forma que, forte no 

disposto no art. 496, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O 

REEXAME NECESSÁRIO.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96502 Nr: 3159-76.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 
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OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Custas e 

honorários sucumbenciais arbitrados sobre o percentual de 10% do valor 

da causa, suspensa a cobrança, ante o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/90.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99262 Nr: 1021-05.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Candido Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo apresentar as contrarrazões, no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40204 Nr: 2406-95.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARCHETTI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Custas e 

honorários sucumbenciais arbitrados sobre o percentual de 10% do valor 

da causa, suspensa a cobrança, ante o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/90.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35938 Nr: 2046-97.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eguivan Pinto, Cartório de Notas e Registral 

Guedes, Sr. Tabelionato Antonio Guedes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosileno Arimatéa Marra - 

OAB:OAB/MG 71.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - 

OAB:23.407, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842

 Intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias se manifestarem 

quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros do de cujus Antonio 

Guedes Ferreira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 412-27.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romacilda Maria Rofato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Sem custas 

por ser beneficiário da justiça gratuita.P.R.I.C.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41978 Nr: 1358-67.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDNA, KALINE KELLE PALARES DO NACIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para aportar nos autos cópia do CPF da criança 

KAROLINE DO NASCIMENTO ANTUNES, para implantação do benefício de 

pensão por morte, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29808 Nr: 1288-89.2007.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES SAMPAIO, Maria Oiveira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a habilitação dos herdeiros de JOSÉ ALVES SAMPAIO, 

determinando-se a retificação da autuação.

Transitado em julgado o feito, intimem-se os autores para requerer o que 

de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98809 Nr: 750-93.2016.811.0087

 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: JAdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Trata-se de Ação de Fixação de Alimentos com pedido liminar de alimentos 

provisórios proposta por Josiane Aparecida da Silva Pereira em face de 

seu genitor, Sr. Arnaldo da Silva Pereira, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Conforme relatado pela própria requerente na petição inicial, “por ocasião 

do divórcio consensual ficou definido que a guarda da filha do casal seria 

exercida pela genitora, sem objeção de visitas por parte do genitor, ficou 

também estipulado à ocasião que o mesmo pagaria à menor, a título de 

alimentos ¼ do valor do salário mínimo vigente”.

De fato, conforme fls. 21/23, foi proferida sentença nos autos de código 

23672 em 26.09.2005, já transitada em julgado, na qual ficou estipulado, 

com relação à pensão alimentícia de Josiane Aparecida da Silva Pereira, o 

seguinte:

 “[...] O genitor da criança pagará a título de pensão o valor equivalente a 

1/4 do salário mínimo, atualmente correspondente a R$75,00, todo dia 15 

do mês, a partir de outubro de 2005 [...]”.

De tal maneira, caberia à parte autora ter ajuizado ação revisional de 

alimentos ou mesmo requerido o cumprimento da sentença, e não pleitear 

decisão judicial sobre matéria já analisada.

Portanto, constatada a existência de coisa julgada, intime-se a parte 
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autora para emendar a inicial, adequando a peça processual à ação 

revisional de alimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31291 Nr: 199-94.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliana do Amaral da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Freitas Queiroz - 

OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a parte autora, e por DJE, seu advogado 

constituído para que digam acerca da petição de folhas 127/134, 

informando expressamente os valores que foram pagos ao advogado, a 

título de honorários contratuais, e quais valores ficam em poder da parte 

autora.

Registre-se que quedando-se inerte a parte autora, o INSS procederá com 

o desconto dos valores recebidos a maior diretamente de seu benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85279 Nr: 1237-68.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Haeffener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) reconhecer como 

exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) determinar ao INSS que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB 169.121.673-6) à ALVARO HAEFFENER 

(CPF 926.585.988-15), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 

143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 

11.11.2014 com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia 

Previdenciária.c) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, 

estando evidenciado o direito da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE 

URGÊNCIA e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, 

IMPLANTE o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE em favor da parte 

autora; d) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que 

precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), 

acrescidos de juros e correção monetária. Conforme o decidido pelo STF 

no RE 870947, os juros moratórios deverão ser calculados com o índice de 

remuneração da poupança (TR) e a correção monetária pelo 

IPCA-E.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.REQUISITE a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão, no prazo constante na alínea “c”, ao Gerente Executivo 

do INSS da Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil Reais).Apesar de tratar-se de sentença ilíquida, 

percebe-se nitidamente que o valor do proveito econômico não superará 

os mil salários mínimos, de forma que, forte no disposto no art. 496, 

parágrafo 3º, inciso I, do CPC, está DISPENSADO O REEXAME 

NECESSÁRIO.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentar resposta no prazo legal.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86154 Nr: 2073-41.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANA BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECURSO DE PRAZO – CUSTAS PROCESSUAIS

Certifico para os devidos fins que, apesar da parte haver sido 

devidamente intimada através de seu advogado, via DJE nº 10224, de 

23/03/2018 e publicado no dia 26/03/2018, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação.

Lívia Carla dos Santos Amorim

Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85207 Nr: 1166-66.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Lanz Vergutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denys Santana da Silva - 

OAB:OAB/MT 16649, Diego Luis da Silva - OAB:OAB/MT 16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 OAB/DF

 CERTIFICO qua a parte requrida efetou o pagamento integral das custas, 

logo, nada mais a recolher. Por isso, arquivo o presente procedimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96157 Nr: 2987-37.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Varela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 Vistos.

Não tendo a Defesa apresentado teses na resposta à acusação (Art. 

396-A do CPP), nem sendo o caso de absolvição sumária (Art. 397 do 

CPP), preclusa está a faculdade processual, situação em que determino o 

regular prosseguimento do feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 14 de 

dezembro de 2017, às 15h30min.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Intime. Notifique-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-69.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FELIPE ALTRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARINE ROBERTA APPEL OAB - MT19655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE A. R. DA SILVA SERVICOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23/05/2018 às 09:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-56.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO APARECIDO LARENTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISADORA MALOUF ZERO SARHAN SALOMAO OAB - SP243234 

(ADVOGADO)
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Processo nº. 1000083-56.2017.811.0087 SENTENÇA Em análise dos 

autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a homologação 

do acordo entabulado. Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo 

avençado entre as partes, ID 10625000, para que surta os jurídicos e 

legais efeitos. Desta forma, JULGO E DECLARO extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, 

arquive-se o feito observando as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte, 05 de abril de 2018. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-58.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GARCIA 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 02/05/2018 às 09:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-43.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PEREIRA GONCALVES (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 02/05/2018 às 09:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-95.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES JESUS E ARRUDA (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 02/05/2018 às 10:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-80.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SOARES (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 02/05/2018 às 10:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-65.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE LIMA (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 02/05/2018 às 11:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-50.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MARTINS DAS MERCES (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 02/05/2018 às 11:20 

horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46086 Nr: 89-39.2017.811.0036

 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: Luis Carlos Ribeiro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de retificação da 

certidão de óbito do “de cujus” JOÃO JOSÉ DA SILVA, ajuizado pelo filho 

do “de cujus”, ora autor, Sr. LUIZ CARLOS RIBERIO E SILVA, por 

consequência extingo o presente feito com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, I do NCPC, para isso:1) DETERMINO a retificação da 

Certidão de Óbito do Sr. JOÃO JOSÉ DA SILVA, corrigindo e substituindo 

os termo equivocado, fazendo-se constar “QUE O FALECIDO DEIXOU UM 

FILHO MAIOR, O SR. LUIZ CARLOS RIBERIO E SILVA”.2) OFICIE-SE o 

Cartório de Registro Civil de Guiratinga/MT para que proceda, 

GRATUITAMENTE, a referida retificação no registro de óbito de JOÃO 

JOSÉ DA SILVA.3) CIÊNCIA ao Ministério Público.Cumpridas todas as 

determinações e nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I.C.Guiratinga/MT, 09 de Abril de 2018. Aroldo 

Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50934 Nr: 2426-98.2017.811.0036

 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: Abel Ribeiro Neto, Lucia Felizarda da Silva Ribeiro, 

Clodoaldo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pinheiro Coelho Filho, Maria Auxiliadora 

Pinheiro Rodrigues, Romildo Aparecido Daguana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:16326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Paloma Busato - 

OAB:11775/MT, Marilia Moreira de Castilho - OAB:8.287/MT, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/O, Miro Agostinho das Neves - 

OAB:MT 12.818

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento do preparo da expedição da Carta Precatória afim de 

intimar o autor da audiência designada, em virtude da correspondência ter 

sido devolvida sem lograr exito na intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45406 Nr: 2393-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Sentinello, Paulo Cesar Sentinello, 

Marcos Luiz Sentinello, Marcelo Renato Sentinello, Marcia Maria Sentinello, 

Eloisa Helena Sentinello Peres, Moisés Henrique Sentinello, Maria 

Aparecida Azarite Sentinello, João Henrique Sentinello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cesar Sentinello, Micheli de Melo 

Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Soncini da Costa - 

OAB:106326/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:15260

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, tendo em vista a aproximação da audiência ora 

designada, intimo a parte autora para, em 24 (vinte e quatro) horas 

manifestar acerca da correspondência devolvida à Ref. 47.

Guiratinga - MT, 9 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 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.

Compulsando os autos, verifico que houve erro material na decisão 

proferida às fls. 68, a qual recebeu o recurso interposto com duplo efeito 

uma vez que é incompatível com o procedimento.

 Dessa forma, CHAMO O FEITO A ORDEM PARA CORRIGIR ERRO 

MATERIAL, para tanto REVOGO a decisão de fl. 68 e passo a republicá-la 

da seguinte forma:

Certificada a tempestividade (art. 1.003, §5º do CPC), RECEBO o recurso 

de apelação retro, conforme art. 1.012, §1º, V do CPC.

 Intimem-se a parte apelada para, querendo, apresentem suas 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do CPC ou as apeladas interpuserem recurso adesivo 

(art.1.010, §2º do CPC), intimem-se os apelantes para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42995 Nr: 1141-07.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LJR, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boris Sacarov Softov, Ivanildo Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Fernando Ferreira da Silva 

- OAB:14924-O/MT

 Vistos etc.

Considerando que o acusado Borys Sacarov Softov encontra-se preso na 

Penitenciaria da Mata Grande de Rondonópolis-MT.

Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 06/06/2018 às 

13h30min.

 Expeça-se carta precatória a Comarca de Rondonópolis-MT, para 

requisitar a escolta do acusado Borys Sacarov Softov, o qual encontra-se 

preso na Penitenciaria da Mata Grande de Rondonópolis-MT.

Recambie-se o acusado Borys Sacarov Softov.

No tocante a vítima Leonardo Januário Rocha e a testemunha não 

localizada Gabriel Vasconcelos Santana, vistas ao Ministério Público.

 Requisite-se os policiais Magno Rosa Martins e Cristiano Fernando Pereira 

de Souza.

 Nomeio o Dr. Fernando Ferreira da Silva para patrocinar a defesa do 

acusado Borys Sacarov Softov.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56155 Nr: 800-10.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderson da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo 

autor VALDERSON DA SILVA RIBEIRO, na petição inicial.1) 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, após INTIME-SE a parte autora e CITE a parte requerida para 

comparecer no ato.2) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO 

VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO 

caso AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de 

conciliação, apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte 

autora para que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 09/04/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 806-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Top Car Veículo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo 

autor WALDERSON ALVES PEREIRA, na petição inicial.1) 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, após INTIME-SE a parte autora e CITE a parte requerida para 

comparecer no ato.2) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO 

VOLTEM os autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO 

caso AS PARTES NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de 

conciliação, apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte 

autora para que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 09/04/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 56159 Nr: 802-77.2018.811.0036

 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: Tereza de Oliveira Santos, Joaquim José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Isso Posto, preenchidos os requisitos para a antecipação de 

tutela, ACOLHO OS PEDIDOS LIMINARES devidamente expostos na peça 

exordial dos presentes autos, para isso:1) DETERMINO a interdição 

provisória de JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA.2) NOMEIO a Sra. TEREZA DE 

OLIVEIRA SANTOS, qualificada nos autos, irmã do interditando, como 

CURADORA PROVISÓRIA de JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA, a fim de que 

possa fazer requerimentos de interesse deste perante os órgãos 

previdenciários, bancários ou outros necessários, promover a 

assistência, mantença e demais atos necessários ao desempenho desse 

mister, evitando assim o perecimento de seus direitos e a ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC c/c o art. 87 da 

Lei 13.146/15)3) INTIME-SE a Curadora Provisória para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo Termo, se compromissando de bem e 

fielmente desempenhar o encargo.4) DEIXO de designar audiência de 

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO, visto que se trata de matéria de direito o qual 

não admite a autocomposição (art. 344, §4º, II do Novo CPC).5) DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução para ENTREVISTA do interditando, para o dia 

05/06/2018, às 16:00hrs (MT).INTIME-SE a Curadora Provisória a fim de 

que compareça à audiência e traga o interditando JOAQUIM JOSÉ DE 

OLIVEIRA para que possa ser entrevistado.INTIME-SE a Defensoria 

Pública.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça -se  o  necessá r i o .À s  p r o v i d ê n c i a s . G u i r a t i n g a / M T , 

09/04/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 3556-26.2017.811.0036

 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: Ildeu Sampaio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Bebidas das Amérias – AMBEV 

– Filial de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Andrade - 

OAB:22462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, ante a aproximação da audiência designada, intimo 

a parte autora para, em 24 (vinte e quatro) horas manifestar acerca da 

Correspondência Devolvida à Ref. 21.

Guiratinga - MT, 9 de abril de 2018.

Analista Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE BUENO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, e etc.. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. A parte requerente, embora devidamente 

intimada, na pessoa de seu Advogado constituído, para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante termo de audiência. Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Após, arquivem-se os autos. Publicação e registro pelo sistema do PJE. 

Guiratinga/MT, 09 de abril de 2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE BUENO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, e etc.. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. A parte requerente, embora devidamente 

intimada, na pessoa de seu Advogado constituído, para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante termo de audiência. Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Após, arquivem-se os autos. Publicação e registro pelo sistema do PJE. 

Guiratinga/MT, 09 de abril de 2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI 

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72019 Nr: 1302-36.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 DESPACHO/DECISÃO

Código: 72019

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Decisão prolatada às 18h50min do dia 09/04/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 De Colíder para Itaúba, 09 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-24.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MADALENA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA ATO ORDINATÓRIO. Considerando que a 

Carta de Citação foi devolvida a esta Secretaria, com diligência infrutífera, 

nos termos da legislação vigente e dos Provimentos nº56/2007 e 

nº41/2016 - CGJ , impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 
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requerer o que entender de direito. ITAÚBA, 10 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

Diretoria do Fórum

Edital

Edital n° 04/2018/ADM - torna pública o Gabarito Preliminar da Prova de 

Seleção de Credenciamento para Conciliador desta Comarca, a seguir

* O Edital n° 04/2018/ADM completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56126 Nr: 710-29.2018.811.0027

 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: MPdEdMG, LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdI, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Posto isso, com amparo no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a liminar de tutela de urgência pleiteada, determinando que os 

requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Itiquira, forneçam 

IMEDIATAMENTE a KAIO MORAIS RIBEIRO, os medicamentos clobazam 

10mg, broncho – voxom, bromoprida, day vit 2ml, avamy – spray nasal, 

naturetti, domperidona 2ml, ranitidina 2ml e depakene 50mg/ml, bem como a 

fórmula láctea concentrada, sendo 06 (seis) unidades de 400mg por mês, 

pelo tempo que se fizer necessário.Deixo de aplicar multa diária, todavia, a 

fim de dar eficácia ao provimento, em caso de descumprimento poderá ser 

realizado bloqueio de verbas públicas suficientes para custear o 

procedimento necessário.Destaco que a medida é de caráter urgente, 

devendo ser cumprida imediatamente, mesmo que para isso os requeridos 

tenham que efetivar contratação de urgência ou particular.E ainda deixo 

de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de direitos 

indisponíveis, bem como a concessão de antecipação de tutela no 

presente feito, torna dispensável a designação de audiência de 

conciliação.Citem-se os requeridos, na pessoa de seus representantes 

legais, no endereço constante na exordial, para, querendo contestar a 

presente ação, no prazo legal.Encaminhe-se cópia da presente decisão ao 

Apoio Judicial de Saúde do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br.Expeça-se o necessário.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53394 Nr: 3405-87.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denir Ibarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL INDUSTRIA 

ELETRONICA LTDA, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado dativo, para que manifeste acerca da petição 

do Requerido juntada aos autos em 27/03/2018 (ref. 10), no prazo de 15 

(quinze) dias, e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9893 Nr: 728-02.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na data 10/01/2018 foram expedidos os Alvarás Eletrônico 

de nº 376190-8/2018 e 376189-4/2018 (fls. 171/172), para liberação do 

valor bloqueado nos autos em favor do Exequente, nos termos da r. 

Sentença de fls. 149 e verso.

Fica o Exequente intimado, na pessoa de seu advogado constituído, 

acerca da expedição dos referidos Alvarás, bem como para impulsionar o 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar o juízo acerca da 

satisfação do crédito exequendo ou requerer o que entender de direito, 

tudo nos termos da r. sentença de (fls. 149).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000008-66.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000008-66.2018.8.11.2017 PJE. Intimação das partes, na 

pessoa de seus Advogados constituídos para que tomem ciência da 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 

2018, às 08h, na sala de audiências deste Juízo.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13562 Nr: 569-28.2010.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josinei Mateus Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873

 Vistos.

Compulsando aos autos, verifico que por equivoco da secretaria o valor 

destinado a prestação pecuniária determinada na decisão de fls. 91/92, 

após a dedução das custas judiciais e taxa judiciária foi integralmente 

restituído ao acusado (fls. 134), sendo assim, DEFIRO o pedido formulado 

às fls. 138 dos autos pelo presentante do Ministério Público, para o fim de:

a) Primeiramente, DETERMINAR a remessa dos autos ao Contador Judicial 

para que providencie a atualização monetária do valor da prestação 

pecuniária determinada na decisão de fls. 91/92, desde a data que 

determinou seu pagamento, ou seja, o dia 20/10/2014;

b) Após, a confecção do cálculo, DETERMINO a intimação do acusado 
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para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da prestação 

pecuniária determinada na decisão de fls. 91/92, sob pena de revogação 

do beneficio e, consequentemente, o prosseguimento do feito, nos termos 

do art. 89, § 4°, da Lei n.º 9.099/95.

Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

que se manifeste requerendo o que entender pertinente.

 INTIME-SE a advogada nomeada às fls. 79 dos autos, acerca do inteiro 

teor da presente decisão.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Jauru/MT, 05 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-43.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BUQUIS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000163-43.2017.8.11.0047; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NILTON BUQUIS VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: RONEI Vistos. 

Considerando que a Lei n.º 9.099/95, estabelece em seu artigo 18 que a 

citação se dará de duas formas: em regra, por correspondência, com 

aviso de recebimento e, excepcionalmente, por oficial de justiça. No caso 

em questão, conforme consta do termo de audiência (id. n.° 12328487) 

nota-se que o reclamante informou que entregou a contrafé para a mãe do 

reclamado. Pois bem, em que pese os juizados especiais cíveis serem 

regidos por gama de princípios/critérios dentre os quais, destaco o da 

informalidade (art. 2º, da Lei n.° 9.099/95) e, ainda, que todos os atos 

serão considerados válidos sempre que preencherem as finalidades para 

as quais forem realizados, nos termos do art. 13, da Lei n.º 9.099/95, no 

caso sub judicie a citação da forma que foi realizada é nula. Assim, 

DECLARO a nulidade da citação efetivada nos autos. No mais, 

considerando a informação de que o reclamado estaria residindo 

atualmente nos Estados Unidos da América (id. n.° 12328487), DETERMINO 

a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob 

pena de extinção, atentando-se para o fato de que não existe citação por 

edital nos juizados (§ 2°, do art. 18, da Lei n.º 9.099/95). Apresentada a 

manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIME-SE a 

parte reclamante. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de 

abril de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-30.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE APARECIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000041-30.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 1.792,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CASSIO MOURA DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: LAERTE APARECIDO RIBEIRO Vistos. Considerando 

que a parte reclamante apresentou sua impugnação (id. n.º 11084593) e 

que inexistem informações nos autos acerca da intimação da parte 

reclamada para indicar as provas que pretende produzir, DETERMINO que 

a Secretaria providencie a intimação da parte reclamada, por telefone, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar as provas que 

pretende produzir, justificando de forma fundamentada sua pertinência 

sob pena de serem indeferidas. Consigno que, o transcurso ‘in albis’ do 

prazo acima mencionado será interpretado como desinteresse na sua 

produção e, acarretará o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355 do NCPC. INTIME-SE a parte reclamada. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 10 de abril de 2018. Angela Maria Janczeski Goes 

Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20248 Nr: 242-46.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON COSTA OLIVEIRA, FABRÍCIO 

ALVES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:19989, LUCIMAR BATISTELA - OAB:9.279-MT

 Intimação do advogado Eduardo Carvalho Gonçalves, OAB/19.989, 

advogado do réu Fabricio Alves Brandão para apresentar as alegações 

Finais no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10325 Nr: 1362-95.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE C. NOGUEIRA & ARRUDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/0, ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 3.1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente exceção de 

pré-executividade de fls. 91/99, para determinar a exclusão do sócio 

VAGNO LOPES DE ARRUDA da presente execução, além determinar o 

levantamento dos valores bloqueados em suas contas correntes.3.2. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35297 Nr: 845-12.2017.811.0048

 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: EDVALDA IZABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23244 Nr: 1304-53.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDMÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS

 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: KEROLAYNE LORRAYNE 
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CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LINDMÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS, com base nos 

artigos 525 e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em 

síntese, haver 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 MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de LINDMÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS, 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.

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.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de LINDMÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS, 

conforme fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o 

cálculo apresentado às fl. 180 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.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23265 Nr: 1325-29.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZANIR APARECIDA BORGES

 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: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ELZANIR APARECIDA BORGES, com base nos artigos 525 

e 910, do Novo Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, haver 

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 MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ELZANIR APARECIDA BORGES, 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.

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.

Nesse diapasão, outro caminho não há a não ser deferir o pedido contido 

na presente Impugnação ao Cumprimento da Sentença manejada pelo 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, para que seja aplicada a taxa de juros 

sugerida pelo executado aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de ELZANIR APARECIDA BORGES, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fl. 122 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.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22789 Nr: 842-96.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM EDUARDO DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:MT5012

 intimação do(a) patrono(a) do réu Joaquim Eduardo de Lima Silva para qu, 

no prazo de 10 (dez) dias, indique o atual paradeiro de seu cliente, sob 

pena do presente feito prosseguir sem sua presença (revelia), conforme 

dispõe o artigo 367 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22144 Nr: 161-29.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES PICININ CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP, 

RAFAEL PARMIGIANE - OAB:OAB/MT 19762/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gilberto de sousa - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32596 Nr: 1450-89.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

11/05/2018 (sexta-feira), às 08:00 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 

seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33968 Nr: 131-52.2017.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 
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- OAB:0

 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 (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 02 de março de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38799 Nr: 2478-58.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES, 

ELIAS BARBOSA DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, com as partes já 

qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição retro.

Pugnaram as partes pela homologação do acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Em consequência, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 

842, do Código Civil e 922, do Novo Código de Processo Civil, até o 

cumprimento integral do referido acordo.

2.3. Custas e honorários advocatícios, nos termos do acordo.

2.4. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 26 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33968 Nr: 131-52.2017.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 

- OAB:0

 Vistos.

1. Certifique-se o(a) Sr(a). Gestor(a) se os embargos foram interpostos 

no prazo legal.

2. Sendo positivo, recebo os embargos, (NCPC, art. 914), suspendendo o 

processo principal.

3. Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação, na forma do art. 920 do NCPC.

4. Apense-se este feito aos autos de nº. 438-40.2016.8.11.0048 (Código 

30241).

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de fevereiro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-52.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA LUZ DA VIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-81.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SOILANI PACHECO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA APARECIDA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-59.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-02.2016.8.11.0048

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 430 de 511



Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULFER INDUSTRIA e COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja redesignada a 

Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data possível, 

conforme pauta da Srª Conciliadora. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-39.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. N. (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. 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: 1000179-91.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CELESTINO 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-28.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado por MALVINA DA 

SILVA OLIVEIRA, qualificada nos autos, em face da VIVO S/A. ambos 

identificados, buscando a parte reclamante, liminarmente, obrigar à 

reclamada a acostar ao feito as gravações concernentes ao atendimento 

nos protocolados, bem como prove que não suspendeu a linha telefônica 

do Autor, e que o notificou quanto a suspensão ocorrida. É o breve 

resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A concessão de tutelas acautelatórias 

e antecipatórias em sede de Juizados Especiais deve ser, por certo, 

admitida, conforme exegese emanada do artigo 6.º da Lei 9.099/95, 

conclusão também editada no VII Encontro Nacional. No caso concreto, 

verifica-se que os pedidos de antecipação de tutela confundem-se com o 

mérito da ação, motivo pelo qual não merecem guarida nesta fase de 

análise perfunctória. Desta forma, não estão presente os requisitos 

necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a 

concessão da medida imprescindível se faz a prova inequívoca que 

conduza à verossimilhança da alegação, o que não se verifica nos autos. 

Também, com relação ao dano de difícil reparação, não ficou claramente 

demonstrado. Assim, considerando a principiologia que ilumina os 

Juizados especiais, levando-se em conta o juízo sumário de cognição a 

ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão da 

presente medida, não merece guarida, uma vez que não ficou claramente 

demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da referida liminar. 

3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar, contido na inicial, por 

entender não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão 

do referido pedido. 4. Cite-se a parte ré, constando do chamamento judicial 

as advertências legais da revelia. 5. Designe-se sessão de conciliação. 6. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-44.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75577 Nr: 738-42.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MARTINI 

ODEBRECHT - OAB:37.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) na Conta Corrente n.º 23.925-9, 

Agência 4815-1, Banco do Brasil, em nome de Fórum da Comarca de 

Marcelândia, CNPJ 08.584.045/0001-62, em conformidade com a 

PORTARIA 47/2015/DF o depósito deverá ser identificado como código do 
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processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68484 Nr: 504-31.2016.811.0109

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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): SOLANGE APARECIDA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT-17555-A, JANAINA YARA AUGUSTO - OAB:274 984 SP, NEURI 

LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais) na Conta Corrente n.º 23.925-9, Agência 4815-1, 

Banco do Brasil, em nome de Fórum da Comarca de Marcelândia, CNPJ 

08.584.045/0001-62, em conformidade com a PORTARIA 47/2015/DF o 

depósito deverá ser identificado como código do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63833 Nr: 853-05.2014.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória promovida por BANCO BRADESCO S/A em 

face de ALCEU SHENATTO.

Conforme se verifica estes autos encontravam-se suspensos diante da 

necessidade da parte autora providenciar as diligências a fim de localizar 

possíveis herdeiros do demandado falecido, conforme deferido às fls. 

38/39.

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado às certidões de decurso de prazo, verifica-se no caso 

em tela o abandono da causa, uma vez que, a parte autora deixou de 

praticar ato de sua competência.

Destarte, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o decurso de prazo, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

 Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74847 Nr: 225-74.2018.811.0109

 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: LGBDS, RFGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao MP.

Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74652 Nr: 83-70.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez) dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

24, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48494 Nr: 319-03.2010.811.0109

 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: GEOVANI BALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:8718/MT, SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT 4720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

 Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 

1.010, § 1º do Código de Processo Civil.

Havendo recurso adesivo, intime-se o recorrente, na forma do § 2º do 

mesmo artigo, para oferecer contrarrazões.

 Após, ou não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando as 

formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 09 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46140 Nr: 1875-11.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVER & ROVER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de (fls. 69/70). Uma vez que o Oficial de Justiça certificou 

que a empresa não funciona mais no local e que está em lugar incerto e 

não sabido, não adiantaria determinar a citação pelos Correios no mesmo 

endereço. Assim, aplico a Súmula 414 do STJ e DETERMINO que o 

executado seja citado e intimado via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para requerer 

o que for de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67654 Nr: 119-83.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAHLIN SANTANA SANTOS, JEFERSON 

ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 
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Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na denúncia para 

o fim de CONDENAR os réus DAHLIN SANTANA SANTOS E JEFERSON 

ALVES DE SOUSA pelas práticas dos delitos previstos nos artigos 155, § 

4º, inciso IV do CP e art. 244- B do ECA.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena passo a dosar a sanção penal.A pena 

prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 a 08 anos e 

multa, além da conduta descrita no artigo 244-B do ECA, ser penalizada 

com reclusão de 1 a 4 anos.(...). Condeno os acusados aos pagamentos 

das custas processuais, o qual suspendo com fulcro no art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se os acusados e seu defensor, além do Representante 

do Ministério Público da prolação desta sentença, com fulcro no art. 370, § 

4 c/c art. 392, II, ambos do CPP.Decorrido o prazo para eventual recurso, 

com o trânsito em julgado da presente sentença penal, adotem-se as 

seguintes providências finais:a) Lance-se o nome dos réus no rol dos 

culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a suspensão dos direitos 

políticos dos condenados pelo tempo da condenação, com fulcro no art. 

15, III, da CF;c) Determino que o Cartório deste juízo criminal expeça carta 

de sentença, a fim de ser viabilizada a execução da pena, nos termos do 

art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos conclusos para 

designação de audiência admonitória.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser intimadas, na 

forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Marcelândia/MT, 09 de abril 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45587 Nr: 1337-30.2008.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE MARCELÂNDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.Diante da manifestação do Ministério Público à fl. 123, DEFIRO 

o pedido, bem como DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09/08/2018 às 14h50min. Diante da renuncia do advogado dativo às 

fls. 83/84 e não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública, 

NOMEIO o Dr. Paulo César Barbosa dos Santos: Rua Osvaldir Prata Alves, 

Nº 1.125, Centro, Tel. 3536-1388, Marcelândia/MT, para promover a 

defesa do réu ANTONIO CARLOS FERNANDES.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(...)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.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75363 Nr: 605-97.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA AGUIAR RAFAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.

CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Código de 

Processo Civil). Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do CPC, 

REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de aposentadoria rural por idade postulado 

pela parte autora.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.

INTIME-SE. CITE-SE.

Marcelândia-MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61231 Nr: 1231-29.2012.811.0109

 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: HELENA CHIMELLO MEURER, IRINEU MEURER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da desistência do recurso de apelação interposto pelo INSS à fl. 

156, e homologado à fl. 156, INTIME-SE os requerentes, para no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar para requerer o que entender de direito.

 Destarte, exaurido o prazo sem manifestação, certifique-se, arquivem-se, 

com as cautelas e baixas necessárias.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49962 Nr: 498-97.2011.811.0109

 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: ARI WOLF, Altiva Iung Wolf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740, REINALDO 

LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Torno sem efeito o despacho à fls. 125.

Destarte, trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por 

ARI WOLF e outros em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 433 de 511



SOCIAL – INSS (fls.92/), lastreada na sentença proferida nestes autos à 

fls. 57/59, ratificada em parte pelo TRF- 1ª REGIÃO, que condenou o 

requerido/executado na obrigação de “concessão de aposentadoria 

rural.”.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a executada para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64717 Nr: 71-61.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR ANTONIO STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às (fls. 37/47), verifico 

não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade, 

motivo pelo qual, ratifico o recebimento da denúncia. Tendo em vista que 

há indícios de autoria e prova de materialidade, conforme demonstrado 

pelas testemunhas às (fls. 06) e auto de constatação pelo IBAMA às (fls. 

09/12).

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 20/06/2018 às 13h:30min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, (fls. 06), para 

comparecerem à audiência designada.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor dos acusados para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46703 Nr: 488-24.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos etc.Diante da manifestação às (fls. 53/54), e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. Lanereuton Theodoro 

Moreira: Av. Colonizador José Bianchini, nº. 1057-A, Centro, Tel. 

3536-1945, Marcelândia/MT, para promover a defesa de ANTONIO 

MARCOS DE OLIVEIRA.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 08 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:“(...)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 apresentar razões recurais no prazo legal.3)Indefiro o pedido de 

execução provisória da sentença, com a prisão do réu, uma vez que na 

sentença foi reconhecido o direito dele recorrer em liberdade.4)Após a 

apresentação das razões recursais, vistas ao MP para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63876 Nr: 880-85.2014.811.0109

 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: APARECIDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de JOÃO LEMES DA SILVA, em 

virtude de ser portador de doença de alzheimer (CID– F100), conforme 

laudo médico (fl.61) e, nomeio DEFINITIVAMENTE a sua filha APARECIDA 

MARIA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, como curadora do 

interditado, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza pertencentes ao interditado, 

sem autorização judicial. Os valores recebidos de entidade previdenciária 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar 

do interditado. Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições 

acima. Cumpra-se o disposto nos arts. 755, § 3º e 759, § 2º do CPC, 

publiquem-se os editais. Inscreva-se a sentença no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias. Intime-se a curadora para compromisso, em cujo 

termo deverão constar as restrições supra, todas referentes à proibição 

de alienações ou onerações de quaisquer bens do interditado, sem 

autorização judicial.EXPEÇA-SE certidão dos honorários do advogado 

dativo nomeado à fl. 35, Dr. Reginaldo Alves, com os valores já 

determinados e, tendo em vista que a presente ação foi proposta por 

advogado nomeado (fl. 18) Dr. Paulo César Barbosa, fixo seus honorários 

no importe de 06 URH (seis), devendo, por conseguinte, ser expedida a 

respectiva certidão em seu favor. Sem custas e honorários, em virtude do 

disposto na lei 1060/50, bem como art. 98 do CPC.Decorrido o prazo para 

eventual recurso, certifique-se, após, com as baixas e cautelas de praxe, 

A R Q U I V E M - S E  o s  a u t o s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 312-50.2006.811.0109

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o falecimento do requerido Geovane Marchetto, vista a 

parte autora para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito.

Requisite-se certidão de óbito ao cartório de registro desta urbe.

Destarte, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, volte 

concluso.

 Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62132 Nr: 822-19.2013.811.0109

 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: SEBASTIÃO RIGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 
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OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se controvérsia quanto aos cálculos para fins de cumprimento de 

sentença, assim, vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos.

Após, com os cálculos, independente de novo despacho, intimem-se as 

partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Por conseguinte, certifique-se o decurso de prazo, volte concluso.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia/MT, 06 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75081 Nr: 390-24.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl. 61, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

13:30 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.06, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, bem como as 

testemunhas arroladas pela defesa fls.61/62.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72837 Nr: 1162-21.2017.811.0109

 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): TELVANE VILELA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednardo Rodrigues de 

Sousa - OAB:10464/GO, Juliana Oliveira Dias - OAB:21279/GO, 

ROBERTO MARQUES DE SOUZA - OAB:7487

 Vistos etc.

Diante da manifestação do Ministério Publico de fl. 17, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 16/08/2018, às 13h30min.

Oficie-se o representante da SEMA e do IBAMA, para que compareça no 

ato.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 521-09.2012.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI ALVES CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Redesigno a solenidade para a data de 27/06/2018 às 15h30. Intimem-se 

as testemunhas arroladas pela parte requerente. Considerando que a 

parte requerida não apresentou rol de testemunha, concedo o prazo de 15 

dias. Assim que for apresentado o rol, intimem-se as testemunhas. 

Considerando que se trata de processo meta 2 à Secretaria para que se 

atente aos prazos e expedições necessárias para que a audiência ocorra 

na data agendada.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 22 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63671 Nr: 1945-41.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Miotto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Martin Costin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº 1945-41.2016.811.0111 (Código 63671)

Classe – Assunto: Indenização Moral

Requerente:Valter Miotto Ferreira

Requerido: Celso Martins Costin

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Valter 

Miotto Ferreira em face de Celso Martins Costin, ambos qualificados nos 

autos.

O processo tramita de forma escorreita, não havendo irregularidades a 

serem sanadas.

 O pedido de sobrestamento do feito não deve prosperar, eis que a análise 

do mérito da pretensão deduzida na inicial não depende da verificação de 

fato delituoso eventualmente a ser pronunciado pela justiça criminal.

Intimem-se as partes para indicarem as provas que pretendem produzir e, 

se pretenderem a produção de prova testemunhal, apresentarem o rol, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da ciência da presente decisão, sob pena 

de preclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65195 Nr: 34-57.2017.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUETSON SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 34-57.2017.811.0111 (Código 65195)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Guetson Schmitt

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em 

face de Guetson Schmitt, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 11).

Homologado o acordo, sobreveio petição noticiando o cumprimento integral 

deste (ref.17).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Custas processuais consoante o acordo incluso (item 6).

Transitado em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57404 Nr: 904-73.2015.811.0111

 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: Armindo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NÃO PADRONIZADO II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864 MG, SILVANO COLETA DE ALMEIDA - 

OAB:13554

 Processo nº 904-73.2015.811.0111 (Código 57404)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Armindo dos Santos

Executado: Multiseguimento NPC Ipanema II

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

Armindo dos Santos em face de Fundo de Investimento em Direito 

Creditórios Multiseguimentos NPL Ipanema II, ambos qualificados nos 

autos.

Durante a fase recursal, as partes informaram que formalizaram acordo 

sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.82).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68294 Nr: 1786-64.2017.811.0111

 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 DAS GRAÇAS DOMINGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e determino que 

EXPEÇA-SE ALVARÁ EM FAVOR DA REQUERENTE, autorizando o 

levantamento do saldo de FGTS e PIS em nome do “de cujus” Jhonatan 

Molina perante a Caixa Econômica Federal e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em 

razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 09 de abril 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 1040-41.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Júnior - OAB:3735 / MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da(s) carta(s) 

precatória(s) para a(s) Comarca(s) de Sinop/MT e Guarantã do Norte/MT, 

com a finalidade de inquirir testemunha(s) de acusação/defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72565 Nr: 255-06.2018.811.0111

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON DE FREITAS NUNES, IVETE FATIMA 

ZINI PANSTEIN, GERSON ARMADA DE OLIVEIRA, VALDEMIR BATISTA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4.296/A-OAB/MT

 Assim, após prévia e satisfatória comprovação sumária da posse, 

DEFIRO A MEDIDA POSSESSÓRIA VINDICADA, nos termos do artigo 567 

do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado proibitório para 

determinar que terceiros se abstenham de explorar, adentrar, ou realizar 

qualquer ato que possa macular o exercício pleno da propriedade e posse 

do requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em desfavor dos requeridos (esbulhador/turbador), para o caso de 

descumprimento da presente decisão.Citem-se os requeridos, fazendo 

constar no ato a determinação expressa na presente.Transcorrido o 

prazo para resposta, cert i f ique-se.Após, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 09 de abril 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73254 Nr: 602-39.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Código nº73254Processo nº 602-39.2018.811.0111Vistos em 

correição.1) Ante o teor da certidão de Ref. 08, NOMEIO como defensor 

dativo do acusado José Fernando da Silva, o advogado IVAINE MOLIA 

JÚNIOR, devendo apresentar defesa prévia no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:“No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“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 será determinada a expedição de 

certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 09 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49692 Nr: 868-80.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ricardo dos Santos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 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, juntando comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65667 Nr: 2148-18.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCNdMG-SCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa do SR. Oficial de Justiça de Ref: 25, bem como para efetuar a 

complementação da diligência, no valor de R$ 436,55 (quatrocentos e 

trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67898 Nr: 3179-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Ramos de Almeida - 

OAB:21.608/MT, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613/MT, Liomar 

Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimados os patronos do recuperando para manifestar 

acerca do cálculo de pena efeutado, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66721 Nr: 2656-61.2017.811.0030

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson da Silva Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvandro Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59377 Nr: 3452-86.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzalina Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132

 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/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58815 Nr: 3224-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fanáwia Barbosa Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18603/B

 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, juntando compovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 529-87.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarides Correa de Barros, Paulo Aureliano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 152,63 (cento e 

cinquenta e sois reais e sessenta e três centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 22086 Nr: 665-60.2011.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 665-60.2011.811.0030

Código nº: 22086

DESPACHO

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a requerida 

manteve-se inerte deixando transcorrer o prazo sem apresentar 

contestação, mesmo sendo devidamente citada conforme se observa, à fl. 

87.

Ante o exposto acolho o pleito formulado pelo representante ministerial, 

para decretar a revelia da requerida, fazendo isto com fundamento nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Defiro o pleito de citação por edital do genitor, nos termos do artigo 256, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a cota ministerial, para que realize estudo social na residência da 

requerente Regina Lúcia Rodrigues de Araújo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 22346 Nr: 941-91.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Considerando a cota do MPE e ainda os documentos acostados, os quais 

comprovam que houve cumprimento integral da pena, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Ailton Mendes da Silva, relativamente ao presente feito, 

em virtude do cumprimento da pena que lhe foi imposta, com fundamento 

no arts. 109 e 202, ambos, da LEP.Certifique-se a escrivania se houve a 

quitação da pena de multa. Caso de não constado o pagamento nestes 

autos, expeça-se certidão da dívida com cópia da sentença e 

encaminhe-se à douta Procuradoria da Fazenda Pública Estadual para que 

seja requerido o que for de direito.Contudo, dispõe o artigo 202 da Lei de 

Execução Penal, que cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha 

corrida, atestados ou certidões fornecidos por autoridade policial ou por 

auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo 

para instruir processo pela prática de nova infração penal ou em outros 

casos expressos em lei.Dessa forma, não é necessário que se aguarde o 

decurso do prazo de dois anos do cumprimento ou extinção da pena para 

que se obtenha o sigilo a respeito da condenação. Este passou a ser uma 

decorrência automática do cumprimento ou extinção da 

pena.Promovam-se as devidas comunicações, para que não constem da 

folha corrida, atestados ou certidões fornecidas pela autoridade policial ou 

por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, 

nos termos do artigo 202 da Lei de Execução Penal.Oficie-se o TRE sobre 

o cumprimento de pena, a teor da Súmula n. º 09 do TSE.Certificado o 

trânsito em julgado desta decisão, independentemente de nova conclusão, 

proceda-se ao arquivamento do feito, com baixa na distribuição, mediante 

as formalidades legais.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário. 

Nobres/MT. JOSÉ MAURO NAGIB JORGEJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42649 Nr: 483-06.2013.811.0030

 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: Marli Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldino da Silva, Irene Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 483-06.2013.811.0030

Código 42649

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de inventário por arrolamento sumário.

 A parte autora foi intimada para manifestar e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

conforme certidão de fl. 58, porém quedou-se inerte.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que o autor foi intimado em consonância com o que dispõe o 

art. 485, §1º, do NCPC para promover os atos necessários ao andamento 

do processo, contudo esse quedou-se inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, IV, do NCPC.

 Custas remanescentes, se houver, pelo autor. P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42803 Nr: 697-94.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Bernardina da Silva, Olavo José da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44530 Nr: 592-83.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hernanes Ferreira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 592-83.2014.811.0030

Código nº. 44530

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

 À fl.68, o exequente pugnou pela extinção da ação, tendo em vista o 

pagamento da dívida.
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 Não há penhora nos autos.

Considerando a informação de que acerca da extinção do crédito, à fl.68, 

julgo extinta a presente execução na forma do artigo 924, III, do NCPC.

Sem custas, eis o que dispõe o art. 39 da LEF e art. 460 da CNGC/MT.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Cumpra-se.

Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 20828 Nr: 1306-82.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Juarez Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabius Delboni de Andrade - 

OAB:12.5763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bento José de Alencar - 

OAB:14.539

 DESPACHO

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 15443 Nr: 85-35.2008.811.0030

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ebenezer Soares Belido - 

OAB:2774

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial de 

fls. 262/265, julgo extinta a punibilidade do acusado Antonio Gonçalves de 

Sousa no que se refere à infração apurada nesses autos, pelo 

reconhecimento da prescrição virtual.Não houve apreensão de bens e 

nem arbitramento de fiança. P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Nobres/MT. JOSÉ MAURO 

NAGIB JORGEJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 54904 Nr: 589-60.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helga Alves de Moura, Antonio de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

 Nos termos do artigo 597 do CPP recebo o recurso interposto no efeito 

suspensivo e devolutivo.

Intime-se a defesa para apresentação das razões recursais, após, 

intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, com o 

aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, com as 

nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 53555 Nr: 181-69.2016.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emilene Souza Borges - 

OAB:13186-B

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de embargos à execução.

 À ref. a embargante concordou com o cálculo apresentado pela autarquia 

previdenciária.

 É o relatório. Decido.

 Inicialmente, recebo o pedido inicial, eis que preenche os requisitos legais.

 Considerando a concordância da embargada com o cálculo apresentado 

pela embargante, julgo procedente a ação, nos termos do art. 487, III, a, do 

CPC.

 Condeno a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa, a teor do que 

dispõe o art. 87, §4º, do CPC.

 Destaco que essa não demonstrou a sua hipossuficiência, cingindo-se 

apenas em pleitear o beneficio da gratuidade da justiça.

 P.R.I.C.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado, translade-se cópia desta 

sentença, bem como dos cálculos apresentador pela Fazenda Pública aos 

autos em apenso e, em seguida, arquivem-se estes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 62900 Nr: 968-64.2017.811.0030

 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): Caroline Aliment LTDA, Ana Lucia Dias 

Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a exequente para que junte aos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Com a juntada do referido documento, cumpra-se a decisão anterior.

Não havendo o pagamento da diligência, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 49629 Nr: 840-15.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozires Vieira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que indique o endereço para citação do executado ou 

traga ao processo bens passiveis de penhora, caso o executado já tenha 

sido citado, no prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo indicação do endereço atualizado do executado, diferente do 

constante nos autos, proceda com nova citação, em conformidade com a 
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decisão anterior.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, caso o executado já tenha sido citado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 62325 Nr: 614-39.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JRdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDRdS, BDdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 

FILHO - OAB:142439, Eliane da Silva Campos Souza - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RODRIGUES DE 

SOUZA FILHO - OAB:142439

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 53452 Nr: 140-05.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luis Takase, Loiva Regina Zimmer 

Takase

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que indique o endereço para citação do executado ou 

traga ao processo bens passiveis de penhora, no prazo de 48 (quarente e 

oito) horas.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo indicação do endereço atualizado do executado, diferente do 

constante nos autos, proceda com nova citação, em conformidade com a 

decisão anterior.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, caso o executado já tenha sido citado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 56530 Nr: 1279-89.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pinheiro Comércio de Peças e Serviços Ltda - 

ME, Jodir José Souza Pinheiro, José Benedito Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

As partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 1077-78.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Zeni Ltda, Amauri Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

As partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61934 Nr: 355-44.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodir José Souza Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

As partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55856 Nr: 962-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Mário Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 440 de 511



As partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 63151 Nr: 1063-94.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Zeni Ltda, Amauri Zeni, Margarete 

Martinhago Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

As partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 22255 Nr: 846-61.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Faustino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 846-61.2011.811.0030

Código n. 22255

DECISÃO

Vistos etc.

1. INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu representante judicial 

(por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis 

de impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC.

 2. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou 

tendo esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

conforme o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

3. AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que 

no caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma 

do artigo 535, § 4º, do CPC.

4. Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios 

ao credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

5. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44900 Nr: 875-09.2014.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 875-09.2014.811.0030

Código nº: 44900

DECISÃO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.80.

Suspendo o andamento do feito pelo prazo de 6 (seis) meses.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte requerente para 

promover o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Nobres/MT.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44692 Nr: 713-14.2014.811.0030

 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: ALdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 713-14.2014.811.0030

Código: 44692

DECISÃO

Vistos etc.

 Acolho pedido de fl. 66/66-verso, cumpra-se conforme requerido.

 Às providências.

 Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42432 Nr: 200-80.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanetho Barrêto Araújo - 

OAB:14.183/MT

 Autos nº: 200-80.2013.811.0030

Código: 42432

DECISÃO

Vistos etc.

 Acolho pedido de fls. 88/88-verso, cumpra-se conforme requerido.

 Às providências.

 Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 482-21.2013.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Brodai dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de n. 482-21.2013.811.0030

Código n. 42648

DECISÃO

Vistos etc.

1. Inicialmente e antes de qualquer medida, levando em conta o caráter 

alimentar da verba, ENCAMINHE-SE ao gerente executivo do INSS, com 

endereço à Av. João Ponce de Arruda, n. 1976, Centro, CEP: 78.700-260, 

Rondonópolis/MT e a AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS 

JUDICIAIS – APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, 

Cuiabá, OFÍCIO DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO 

previdenciário contido nos autos, no prazo improrrogável de 10 dias, 

devendo ser encaminhado juntamente com documentos pessoais da parte 

autora, e com cópia da sentença e eventuais acórdãos.

2. Instrua supracitado ofício com os documentos necessários para o 

cumprimento da medida.

3. Sem prejuízo, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

 4. Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou 

tendo esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

conforme o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

5. AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que 

no caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma 

do artigo 535, § 4º, do CPC.

6. Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios 

ao credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

7. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312 Nr: 74-94.1994.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davilson Eleotério Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Nolasco de Souza, Vera Lúcia Fontes 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Adelheid Nani - 

OAB:6.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 221,54 (duzentos e vinte um reais e 

cinquenta e quatro centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21456 Nr: 22-05.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adierdes Jorge Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cézar de Aquino 

Taques - OAB:MT - 12.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 487,25 (quatrocentos e oitenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694 Nr: 137-17.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aladi de Vargas, Wilberto Vargas, Ido João 

Rubin, Maria Conceição Rubin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620, Waldoir Stefeni - OAB:6.584-B, Wesley José Ferreira - 

OAB:5669

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 826,14 (oitocentos e vinte e seis reais e 

quatorze centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30185 Nr: 98-89.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, José Antônio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 INTIMO o advogado, DR. JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA POMPEU CARDOSO 

- OAB/MT. 21046/O, adevolução dos autos acima mencionado no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 629-44.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, através de sua procuradora, Drª. GISELIA SILVA 

ROCHA-OAB/MT-14.241, para apresentar informação ao agravo de 

instrumento às fls. 19/22.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60373 Nr: 544-02.2018.811.0090

 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: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que não houve pedido do benefício da justiça gratuita na 

petição inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59290 Nr: 44-33.2018.811.0090

 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): ECV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que este Juízo determinou a emenda da 

inicial (fls. 42/44 Ref: 06) para que a parte autora acostasse aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, interpelação válida do requerido (carta 

registrada com aviso de recebimento ou protesto com intimação válida).

Entanto, a parte autora pugnou pela suspensão do processo pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para providenciar a regularização da 

notificação extrajudicial da parte requerida via protesto.

Contudo, salienta-se que a carta registrada constante à fl. 33 - Ref: 1 foi 

devolvida ao remetente com a informação “NÃO PROCURADO”, o que não 

garante aquele recebimento e principalmente o conhecimento a respeito do 

ato.

É cediço que a realização do protesto não supre a necessidade de 

tentativa da notificação extrajudicial do devedor.

Ressalta-se que o § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei 911/69 exige que a 

correspondência seja ao menos recebida por pessoa ainda que diversa 

do destinatário, mas que certamente tenha alguma correlação com ele:

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário.”

Assim, denota-se que não houve tentativa de entrega, sendo 

indispensável o recebimento da notificação na presente demanda, ainda 

que por terceiro, para fins de comprovação do recebimento da notificação 

e constituição em mora.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, devendo a parte autora juntar aos autos a 

interpelação válida do requerido (carta registrada com aviso de 

recebimento ou protesto com intimação válida).

 Ressalta-se que o não atendimento das providências suso declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59769 Nr: 286-89.2018.811.0090

 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): UADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, devendo juntar aos autos a 

interpelação válida do requerido (carta registrada com aviso de 

recebimento). Ressalta-se que o não atendimento das providências suso 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45923 Nr: 260-67.2013.811.0090

 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: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a nobre causídica Dra. Ana Silvia Basto Carneiro, 

renunciou a todos as nomeações desta Comarca, revogo a nomeação de 

fls. 31 e verso, e, em razão da desativação da Defensoria Pública nesta 

Comarca, nomeio como defensor dativo da parte autora o nobre causídico 

Dr(a). Jorge Augusto Trevelin - OAB/MT nº 16.910/B, cuja verba honorária 

será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o mencionado defensor, sobre o teor da 

nomeação, bem como para impugnar a contestação.

De outro lado, defiro o pedido da parte requerida e determino à zelosa 

Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do endereço da parte 

solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis (BacenJud, 

RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, inclusive, ofícios 

às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às concessionárias 

de serviço público Energisa e Águas de Canaã, caso a parte solicitante 

tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Com a juntada da consulta, intime-se a defensora nomeada solicitante 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Intimem-se.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33286 Nr: 245-11.2007.811.0090

 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: AMÉLIA ALVES DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao cálculo elaborado ( fls. 299/300.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-41.2018.8.11.0090
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Parte(s) Polo Ativo:

TAINE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência designada para o dia 23 de abril de 2018 às 13:15h, sala de 

audiências do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-71.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RAFAEL LOPES PENAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 23/04/2018 às 12:45. Sala 

de audiências do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte - 

MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-86.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para 23/04/2018 às 12:30h. Sala de 

audiências do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74887 Nr: 1706-63.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco C N H Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. de Souza Madeiras - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$420,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 434,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67598 Nr: 799-59.2015.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudimar Dalberto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Assim como na tutela antecipada, no caso de tutela cautelar preparatória, 

é sua própria petição que instaura o processo, na medida em que a 

pretensão principal será proposta nesse mesmo processo.

 Assim, a petição do requerimento de tutela cautelar preparatória deverá 

necessariamente conter os requisitos do art. 305, caput, do CPC: a) 

exposição da lide e do seu fundamento; b) exposição sumária do direito 

que se busca assegurar; c) exposição da urgência (é o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo).

Além desses requisitos, previstos expressamente no art. 305, a petição 

inicial da tutela cautelar preparatória também deverá conter os requisitos 

da petição inicial em geral, previstos, sobretudo, no art. 319 do Novo CPC, 

pois, caso contrário, seria praticamente impossível ser processada.

 Um dos requisitos é o nome completo, a qualificação e o endereço das 

partes, ou requerimento ao juiz das diligências necessárias para sua 

obtenção.

No caso em apreço, a petição inicial não preenche os requisitos do art. 

319, inc. II do Código de Processo Civil, mormente porque não indica o 

endereço da parte contrária para citação.

Dessa forma, intime-se o requerente para adequar a petição inicial, no 

prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75373 Nr: 1976-87.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moval Móveis Arapongas Ltda, João Sequeira Cardoso 

e Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. Bovolanti Moveis - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGO SAMPAIO - 

OAB:67771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35325 Nr: 1363-19.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bernardo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que os acusados apresentaram resposta à 

acusação às fls. 94/95, tendo a denúncia sido devidamente recebida (fls. 

88).

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, 

às13h30, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público na exordial acusatória e pela defesa, assim como os réus, para 

eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e, ao final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.

 Intimem-se os acusados para apresentarem rol de testemunha no prazo 

de 10 (dez) dias.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, para 

inquirição das testemunhas e acusados que eventualmente residirem em 

outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da 

expedição da missiva .
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Intimem-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74407 Nr: 1428-62.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Campos de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Vistos em correição, etc.

Analisando os autos, verifico que os acusados apresentaram resposta à 

acusação às fls. 46/50, tendo a denúncia sido devidamente recebida (fl. 

44).

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, 

às 14h20, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público na exordial acusatória e pela defesa, assim como os réus, para 

eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e, ao final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 (sessenta) dias, para 

inquirição das testemunhas e acusados que eventualmente residirem em 

outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da 

expedição da missiva .

Intime-se a defesa para que apresente o competente instrumento de 

mandato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ineficácia da resposta 

à acusação apresentada e nomeação de advogado dativo ao acusado.

Intimem-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61105 Nr: 938-16.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos em correição.Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a demanda proposta por 

SERGIO SILVA DOS SANTOS em face de BFB LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL extinguindo-se o feito com resolução de 

mérito.Por conseguinte, CONDENO o autor ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da requerida, o qual fixo em 10% sobre o valor da 

causa, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-74.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

KELIS JUCELIA MAESTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010045-74.2014.8.11.0091 REQUERENTE: KELIS JUCELIA MAESTRO 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

VISTOS ETC. Antes de analisar o pedido de cumprimento de sentença, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para atualizar o débito, em 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30640 Nr: 50-72.2007.811.0107

 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: TEREZA MARIA HELLSTROM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

PROCURADOR FEDERAL INSS/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33824 Nr: 361-24.2011.811.0107

 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: JOSE FRANCISCO JOÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30639 Nr: 48-05.2007.811.0107

 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: OSNILDA FIN ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Osnilda Fin Almeida em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados.

Não obstante, procedeu-se a entrega dos alvarás de levantamento (fls. 

198). Após, intimada para se manifestar acerca do levantamento, a parte 

exequente, informou o recebimento do pagamento de seu crédito no feito 

(fls. 205).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.
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Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33650 Nr: 34-79.2011.811.0107

 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: ADELA SEGOVIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50250 Nr: 487-40.2012.811.0107

 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: ZELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50755 Nr: 123-34.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIBERTINO RUMANSKI, WILLIAM ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ IORI - OAB:OAB/MT 7.865

 (...) Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade dos réus WILLIAM ALVES DA 

SILVA e JUCIBERTINO RUMANSKI, qualificado nos autos, com fulcro no 

artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, incisos IV, ambos do Código Penal 

vigente, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal. Como 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito.Após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e 

instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação 

Criminal e à Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo 

procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos 

autos.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63743 Nr: 1180-48.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR MIGUEL JOHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO OFÍCIO DE REF. 9, NOS AUTOS 

DA CARTA PRECATÓRIA QUE TRAMITA NA 3ª VARA DE SORRISO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61379 Nr: 109-11.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Marcelo Wigo, ROSANE MARCHIORO 

PAPINI

 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, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:20345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento da 

complementação da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$825,00, conforme certidão de ref. 19. O pagamento deverá ser 

efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no 

link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34355 Nr: 125-38.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR PAREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17505 Nr: 38-97.2003.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE VALTER KONRAD, NELCI TEREZINHA KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLIS VISVALDS KARKLE - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492/MT, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925/MT, Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681/SP, ISAIAS GRASEL ROSMAN - OAB:8265-A, Michelle 

Dayrell Lanna - OAB:8089/MT, Plinio Fco Bergamaschi Junior - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6.117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6116-B/MT

 VISTOS.

Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo (fls. 1334-1339 e 1344-1347), o 

qual foi homologado.

Intimados, sob pena de concordância tácita, a parte executada comunicou 

o cumprimento integral o acordo firmado, requerendo arquivamento 

definitivo. A parte exequente quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Devidamente intimado, o exequente quedou-se inerte, o que presume a 

sua anuência com o cumprimento do acordo.

Deste modo, satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios na forma do termo de acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia desta 

decisão com mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64812 Nr: 1648-12.2017.811.0107

 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): BENJAMIN ANDRADE CORTE, ANTONIO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o pagamento do 

complemento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$1170,00, 

conforme certidão de ref. 09. O pagamento deverá ser efetuado através 

de Guia de Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de 

Guias Online", na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50810 Nr: 177-97.2013.811.0107

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDI TEREZINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50846 Nr: 218-64.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE VIEIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50281 Nr: 521-15.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAERCIO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de MAERCIO 

BEZERRA DA SILVA, ambos já qualificados.

 Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo às fls. 58-59, pugnando por sua 

homologação judicial e suspensão do feito até o cumprimento da avença, 

ao qual restou deferido na fl. 61.

Na fl. 73, a exequente compareceu aos autos informando a satisfação da 

obrigação firmada nos autos, tendo, inclusive, acostado no verso da fl. 73, 

a minuta de levantamento depósito judicial.

Vieram-me conclusos.

É o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a obrigação restou satisfeita (fl. 73-v°), a extinção da 

execução é medida que se impõe, nos termos da letra do art. 924, II, do 

NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Custas e honorários na forma da convenção realizada (fl. 58-v°/ 5° item).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78793 Nr: 185-04.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Bento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Castro - 

OAB:MT 4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78800 Nr: 187-71.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zema Cia de Petróleo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo, Patrícia Rosa Dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Flávio Borges Barreto 

- OAB:MG 81.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

Deverá, ainda, a parte Exequente providenciar mais uma contrafé para a 

efetivação da citação de ambos os Executados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71576 Nr: 892-45.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Calupa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:PR 82.780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Ricardo Salonski 

Martins - OAB:RO 1.084, Silvane Secagno - OAB:RO 5.020

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da proposta apresentada nas f. 484-494, 

providenciando na forma que lhes competir no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 966-60.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinon do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocerrado Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905, Bruno Cesar Figueiredo Mamus - OAB:MT 

15.321/O, Janaina Maria Tomadon Romagnoli - OAB:MT/9.373-O, 

José Ercílio de Oliveira - OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ederson Santos Neves - 

OAB:MT 18.174/O, Gilmar Antonio Subtil Godinho - OAB:MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12.900

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao cumprimento 

do ato deprecado no prazo de cinco dias, requerendo na forma que lhe 

competir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 387-15.2017.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Fortunato do Prado - 

OAB:MT 16.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Embargante para que manifeste acerca dos documentos 

juntados no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74958 Nr: 69-66.2016.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werlan Fernandes da Silva, Joana D'arc Rodrigues de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. B. Pimentel - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Embargante para que manifeste acerca dos documentos 

juntados no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70829 Nr: 34-14.2013.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Matias Gonçalves, Ademilson Luiz 

Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 19.240/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da audiência designada para o dia 

10/4/2018, às 14 horas, na carta precatória nº 7481-05.2017.811.0012, a 

ser realizada no Edifício do Fórum da comarca de Nova Xavantina, 

localizada na Rua Expedição Roncador Xingu, /snº, Bairro: Setor Nova 

Xavantina, Cidade: Nova Xavantina.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66932 Nr: 439-60.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Guadagnin, Eliane Guadagnin Rais, 

Charles Henri Rais Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7.357

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68177 Nr: 173-05.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito no prazo de quinze dias, tendo em vista o contido nas f. 127-128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67299 Nr: 864-87.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria Amaro de Sousa, José Felício de 

Souza, Benício Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Edward Pereira de Lacerda - 

OAB:4.584/MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT/16.483, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT/4.454-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que informe nos autos os dados 

pessoais e bancários necessários para a expedição do alvará de 

levantamento determinado na f. 218.

Concomitantemente, solicite-se ao Departamento de Depósitos Judiciais a 

vinculação dos valores bloqueados a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66776 Nr: 358-14.2007.811.0106

 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): Elton Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7.357

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77829 Nr: 823-71.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onair Oliveira de Moraes, Orlando Gabriel de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:3378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo 

suspendendo-o na forma requerida.

Decorrido o prazo manifeste-se a parte Autora, independentemente de 

nova intimação, quanto ao prosseguimento no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78706 Nr: 144-37.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva, Maria Helena Vargas Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Toshihiro Takeishi - 

OAB:276.388 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66930 Nr: 436-08.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Guadagnin, Ines dos Santos Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Humberto Prado - 

OAB:MT 7.357

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72442 Nr: 439-16.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. de Jesus & Cia Ltda - EPP, Anísio de Jesus, 

Tatianne Pereira Araujo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca do bloqueio parcial de valores, bem como para 

solicitar ao Departamento de Depósitos Judiciais a vinculação da quantia 

bloqueada a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72655 Nr: 546-60.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Clementino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.P.de Araújo e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT/16.131-O, Hallex Sandro Mingoti Rego - OAB:MT 

15093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78225 Nr: 1054-98.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72838 Nr: 695-56.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos da Silva, Zelmo da Silva Ribeiro, 

Paulo Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Considerando a ausência da intimação dos réus quanto à realização do 

ato processual, REDESIGNO A AUDIENCIA PARA O DIA 24 DE MAIO DE 

2018, às 15h00min (horário de Cuiabá).

II. Adite-se a carta precatória expedida, a fim de possibilitar a intimação 

dos réus em tempo hábil.

III. INTIMEM-SE os presentes no átrio desde fórum, desde já.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72487 Nr: 454-82.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva, Selma Madalena de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 889-85.2016.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellyk Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento das despesas da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76641 Nr: 47-71.2017.811.0106

 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): Jânio Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

11.546/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento das despesas da 
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diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77641 Nr: 692-96.2017.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesivaldo Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento das despesas da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78397 Nr: 21-39.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que efetue o integral adiantamento das 

despesas de locomoção do Sr. Ofícial de Justiça, observando o endereço 

de cumprimento da diligência, bem como o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69184 Nr: 337-33.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmina Gomes de Souza Aier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72973 Nr: 776-05.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido na f. 93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71973 Nr: 217-48.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivanira Ortiz de Camargo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 166-47.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemon Luiz Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da requisição de pagamento expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66837 Nr: 481-12.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da requisição de pagamento expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76378 Nr: 838-74.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdSR, CVdSR, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca do 

prosseguimento do feito no prazo de dez dias, tendo em vista o bloqueio 

realizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77150 Nr: 347-33.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Gonçalves Vianna, Ivanir Maria 

Gnoato Vianna, Mateus Eduardo Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Aliexandre Gutierrez 

- OAB:SP 237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste quanto ao cumprimento do 

ato deprecado, bem como para que efetue o pagamento das despesas 

complementares da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o 

contido no Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77627 Nr: 683-37.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Gonçalves Vianna, Mateus 

Eduardo Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ravanello - OAB:MT 
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3.291, Marcelo Piloto Maciel - OAB:8222 B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste quanto ao cumprimento do 

ato deprecado, bem como para que efetue o pagamento das despesas 

complementares da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o 

contido no Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77297 Nr: 441-78.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lucia de Lima Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - OAB:GO 

28.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca do laudo de f. 31-34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78753 Nr: 167-80.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Eiiti Murofuse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:MT 7.832, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66820 Nr: 465-58.2007.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina Cândida Lelis, Helio Junqueira Lelis, Leide 

Maria Ferreira Lelis, Eloi Junqueira Lelis, Laura Maria Graner Junqueira 

Lelis, Lagiane Siqueira Junqueira Lelis, Luiz Carlos da Silva, Gislane 

Junqueira Lelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garcia de Moraes Filho, Marco Antonio 

Maturana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LUIZ BERALDI - 

OAB:229.635/SP, Paulo Eduardo Depiro - OAB:130.114/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Ferreira 

Nogueira - OAB:MT/5.888, Olavo Amantéa de Souza Campos - 

OAB:120.387/SP, Riva Caetano de Souza Silveira - OAB:161.976/SP

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca da proposta de 

honorários apresentada na f. 449 no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67785 Nr: 312-88.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 532-47.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odália Maria Ramos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, Josicarmem Vilela Garcia - OAB:MT 13.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68420 Nr: 388-78.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Oséias de Santana Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da requisição de pagamento expedida, bem 

como para solicitar ao Departamento de Depósitos Judiciais a vinculação 

dos valores depositados a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68415 Nr: 381-86.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Dourado Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca da requisição de pagamento expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74495 Nr: 631-12.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que manifeste acerca do documento 

juntado na f. 57 no prazo de quinze dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 209-66.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisvaldo da Silva, Abel José da Silva, Banco 

do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cesar Crema - 

OAB:3873/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496/B

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo intimando a parte Devedora para pagar o 
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débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 

523, do Código de Processo Civil, cientificando-a de que transcorrido o 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para 

que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67440 Nr: 1060-57.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora acerca do contido na f. 209, para que requeira 

na forma que lhe competir no prazo de quinze dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77701 Nr: 739-70.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca dos estudos apresentados no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77392 Nr: 502-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68187 Nr: 134-08.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira dos Santos, Zelia Maria dos Santos, 

Selvina Maria Moreira dos Santos, Joaquim Moreira dos Santos, Jalmiro 

Moreira dos Santos, Cleonice Rita Santos Costa, Maria Aparecida Moura 

Domingos, Divino José de Melo, Lourdes Rita dos Santos, Lourivaldo 

Moreira dos Santos, Maria Socorro Campos dos Santos, Adrielle Silva 

Santos, RDdS, RDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito no prazo de quinze dias, tendo em vista o contido nas f. 177-179.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77519 Nr: 596-81.2017.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fábio Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Corrêa 

Marinho - OAB:GO 29.262

 Cuida-se de Pedido de Nulidade de Leilão Judicial formulado pelo 

executado, sob a alegação de ausência de descrição pormenorizada da 

área penhorada nos autos, bem como de defasagem da avaliação 

realizada pelos senhores Oficiais de Justiça.

Aduz o executado que o edital de leilão judicial não possui a descrição 

pormenorizada da área penhorada, o que poderia lhe acarretar prejuízos. 

Alega ainda que a avaliação realizada se encontra defasada, ante o 

decurso de grande lapso temporal até o momento da designação da hasta 

pública.

Em 06/04/2018, fora apresentado relatório emitido pelos leiloeiros judiciais 

informando a impossibilidade de comprovação da propriedade do imóvel, 

bem como a existência de eventuais ônus que recaiam sobre o imóvel.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido da parte executada não merece acolhimento.

Ressalta-se que não fora realizada a hasta pública até o momento, motivo 

pelo qual não há de se falar em prejuízo a nenhuma das partes, nem 

mesmo de nulidade absoluta do edital do leilão.

 Quanto à alegação de defasagem da avaliação do imóvel, verifica-se 

precluso o prazo para apresentação de embargos, conforme certidão de 

fls. 22.

 Contudo, por se tratar de imóvel, sob o qual podem eventualmente existir 

eventuais ônus, discussão sobre propriedade, divergência de delimitação 

da área, entendo por bem determinar a suspensão da hasta pública, a fim 

de evitar prejuízos às partes e eventuais interessados.

Determino a SUSPENSÃO da hasta pública designada para o dia 

10/04/2018, nos autos em epígrafe.

Determino a intimação da parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito das irregularidades alegadas pela 

executada.

Após, voltem-me para deliberação.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69102 Nr: 278-45.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavina Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73663 Nr: 262-18.2015.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. P. A. de Jesus & Cia LTDA., Anísio de Jesus, 

Tatianne Pereira Araujo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 Trata-se de Embargos à Execução apresentados por T.P.A. de Jesus e 

Cia Ltda, devidamente qualificado e representado por procurador 

constituído, em face de Banco Bradesco S.A., nos quais o embargante 

alega, em síntese, excesso no valor executado “haja vista que incluiu 

taxas, juros não contratados, que onera em demasia o contrato primitivo 

firmado”.

Não juntou qualquer documento com os embargos.

Devidamente intimado, o embargado apresentou impugnação por 

advogado constituído, na qual suscita, preliminarmente, o descumprimento 
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do art. 739-A, do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que os 

embargantes não apresentaram cálculo dos valores que entendem 

corretos.

No mérito, sustenta a validade do contrato firmado entre as partes e a 

proibição da revisão de suas cláusulas, em atenção à máxima pacta sunt 

servanda.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O artigo 739-A, do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando da 

interposição dos presentes embargos, dispõe que:

Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.

§ 5o Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o 

embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Salienta-se que inexiste qualquer óbice à elaboração de cálculos pela 

embargante, uma vez que o contrato executado está encartado nos 

respectivos autos da execução.

Em que pese o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado 

no atual CPC, tem-se no caso frontal desatendimento a comando legal 

direto e impassível de qualquer interpretação que justifique a omissão do 

embargante.

Assim, ante o latente descumprimento de requisito legal essencial ao 

presente ato de defesa, outra opção não resta senão a REJEIÇAO 

LIMINAR DOS EMBARGOS.

Nem se diga que os demais argumentos do embargante devem ser 

analisados a despeito da falta de cálculo demonstrativo do débito, já que 

as alegações de nulidade são genéricas, sequer apontando quais as 

cláusulas abusivas supostamente nulas.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA 

PERICIAL NÃO REQUERIDA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO - 

EMBARGOS DO DEVEDOR FUNDADO EM EXCESSO DE EXECUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

LEGAL - ART. 739-A, § 5º, DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS 

- DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DISPENSÁVEL - CÁLCULO 

MERAMENTE ARITMÉTICO - EMBARGANTE QUE ADUZIU SER 

DESNECESSÁRIA A PLANILHA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1) Inexistindo pedido de produção de prova pericial, aliado à 

inexistência nos autos de elementos hábeis a demonstrar a necessidade 

da prova técnica, não há falar em cerceamento de defesa. 2) Se a 

Apelação interposta, ainda que singela, aponta os motivos pelos quais a 

parte pretende a reforma da sentença, inexiste violação ao art. 514 do 

CPC, motivo pelo qual impõe-se a rejeição da preliminar. 3) Em se tratando 

de embargos do devedor interpostos com fundamento em excesso de 

execução, cabe à Embargante apresentar planilha de débito quando se 

tratar de cálculos meramente aritméticos. O descumprimento do preceito 

legal leva à rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 739-A, § 5º, 

do CPC, com redação da Lei 11.382/2006. (Ap 614/2012, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/06/2012, 

Publicado no DJE 05/07/2012). (TJ-MT - APL: 00027162720088110005 

614/2012, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de 

Julgamento: 20/06/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/07/2012).

DISPOSITIVO:

Pelos argumentos expostos e tudo mais que dos autos consta, REJEITO os 

presentes embargos à execução, com fundamento no art. 739-A, do 

Código de Processo Civil de 1973, extinguindo-os sem apreciação do 

mérito.

TRASLADE-SE cópia desta decisão aos autos da execução (cód. 72446) 

e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos, com 

baixas e anotações de praxe.

INTIME-SE o embargado/exequente para que se manifeste nos autos da 

execução em termos de prosseguimento.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77762 Nr: 785-59.2017.811.0106

 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: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Candida de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, 

ajuizada por BANCO FIAT S.A, em desfavor de VILMA CANDIDO DE 

MACEDO.

Aduz a inicial que o requerido efetuou financiamento para adquirir um 

veículo móvel, contudo, não adimpliu todas as parcelas do contrato, 

perfazendo uma dívida no valor de R$ 12.528.71 (doze mil quinhentos e 

vinte e oito reais e setenta e um centavos).

Às fls. 36 a parte autora se manifestou pela desistência do processo.

DECIDO.

O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil dispõe que:

O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

Sendo assim e inexistindo óbice legal ou necessidade de concordância da 

parte contrária, uma vez que o pedido de desistência ocorreu antes da 

apresentação de contestação, o processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito.

DISPOSITIVO:

I. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, nos termos do 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem 

julgamento do mérito;

II. Transitada em julgado esta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

III. Custas pelo autor. Sem honorários.

IV. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72138 Nr: 334-39.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do CPC, 

DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente às fls. 62/63, para o fim 

de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas 

ou aplicações financeiras da parte executada, Rinaldo Pereira Araujo, 

CPF: 441.780.501-68; Lucilene Oliveira Soares Araujo, CPF: 

545.755.591-72; até o valor indicado (R$ 156.207,12), o que deverá ser 

efetivado por meio da penhora online, via BACEN JUD. Com a juntada aos 

autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial de 

Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para 

Bloqueio de Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, em 10 (dez) 

dias.Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-19.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEOVANIA ROSA FERNANDES (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:
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LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010261-19.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LEOVANIA ROSA 

FERNANDES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Pleiteia a 

requerente AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ao argumento de que a 

requerida inseriu seu nome em cadastro de restrição de crédito, alegando 

que não possui nenhum débito com a mesma com a qual também nunca 

firmou contrato de prestação de serviço com a parte requerida. A parte 

requerida, em defesa, alega que a cobrança é referente a serviços 

contratados e utilizados pela autora, e, por estar inadimplente, tornam 

legítimas as cobranças e a inserção dos dados da mesma nos cadastros 

de proteção ao crédito. Na data de 05 de setembro de 2016 foi realizada 

audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a qual 

resultou infrutífera, conforme o evento Num. Num. 7828631 . A parte 

requerente apresentou impugnação à contestação, conforme Num. 

7828639. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se 

a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, 

que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (CPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz 

de demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados do requerente em cadastros de 

proteção ao crédito. De fato, não trouxe a parte requerida ao processo 

nenhum documento que comprove que houve a contratação de serviços 

pela requerente, no caso, a parte requerida apresentou aos autos apenas 

meros argumentos, os quais não possuem valor probatório. Sendo assim, 

resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da requerida 

ao inscrever os dados da requerente no cadastro de proteção ao crédito 

por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela causados, pois 

estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome da autora em cadastro de negativação ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre da 

i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do 

débito de R$26,60, supostamente gerado pelo contrato 

GSM0111176235880, discutidos no presente processo; 2)CONDENAR a 

requerida a indenizar a parte requerente pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). 3) DETERMINAR a requerida proceda em três dias, a exclusão do 

nome da requerente do cadastro negativo de devedores originário dos 

débitos descritos no item 1, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o 

limite de R$10.000,00. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-23.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA MENDES BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010209-23.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NILMA MENDES 

BERNARDES REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. 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 análise do mérito. 

Pleiteia a requerente AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ao 

argumento de que a requerida inseriu seu nome em cadastro de restrição 

de crédito, alegando que não possui nenhum débito com a mesma com a 

qual também nunca firmou contrato de prestação de serviço de telefonia. 

Em contestação, a Reclamada alega que a Reclamante era titular de 

contrato de telefonia vinculado ao CPF da requerente sob nº 0217616636, 

e, que a inscrição de seus dados no cadastro de proteção ao crédito 

decorre do inadimplemento de suas obrigações contratuais. No caso em 

tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a requerida não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a existência de 

relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados da requerente em cadastros de proteção ao crédito. De fato, não 

trouxe a requerida ao processo nenhum documento que comprove que 

houve a contratação de serviços pela requerente, no caso, a parte 

requerida apresentou aos autos apenas telas sistêmicas, as quais não 

possuem valor probatório, por ter sido produzida unilateralmente. Sendo 

assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

requerida ao inscrever os dados da requerente no cadastro de proteção 

ao crédito por débito inexistente, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre 

d a  i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos nos seguintes 

termos: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 102,93, 

supostamente gerado pelo contrato n°217616636, discutidos no presente 

processo; 2)CONDENAR a requerida a indenizar a parte requerente pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). 3) INTIMAR a requerida para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da requerente do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 
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dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-72.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CHAUENNY PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010100-72.2017.8.11.0106 REQUERENTE: CHAUENNY 

PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS REQUERIDO: COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Pleiteia a parte 

requerente declaração de inexistência de debito e indenização por danos 

morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades 

de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 32,18 supostamente 

gerado pelo contrato n° 0201211001999163 o que resultou na indevida 

inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. Contudo, ao evento de ID n. 10052258, as partes 

compuseram acordo, solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo 

e consequente extinção e o arquivamento do presente feito. É a suma do 

essencial. Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a autora 

CHAUENNY PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS e a requerida COMPANHIA 

DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA., JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Satisfeito os créditos 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-23.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Numero do 

Processo: 1000008-23.2018.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A, todos 

qualificados. O requerente alega, em síntese, que foi surpreendido com 

restrição de crédito que lhe foi oposto junto ao Cartório de Protesto de 

Novo São Joaquim/MT, cidade onde tem um bom nome como cidadão e 

como bom pagador. Informa que tais restrições feitas em seu crédito 

referem-se ao protesto no valor de R$ 4.153,92, (quatro mil cento e 

cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), referente à terceira 

parcela de uma compra de sementes de capim para ser plantada em sua 

fazenda, porém, a mesma fora quitada no mesmo dia de seu vencimento 

12/12/2017, junto ao Banco Bradesco. Pede, em sede de tutela provisória, 

que a empresa requerida retire o nome do requerente do banco de dados 

do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e seus respectivos congêneres 

e Cartório de Protesto de Novo São Joaquim-MT. Ao final, pede a 

condenação da ré em danos morais. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração do 

requerente, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, 

tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato/dívida, repousa 

sobre a requerida o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na 

inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato 

de que, caso a situação do protesto indevido perdure, estará o requerente 

sujeito a constantes prejuízos financeiros e de abalo moral, sendo 

imperiosa a retira antecipada do protesto sob pena de perda gradual e 

progressiva da efetividade do provimento. Sendo assim, preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa ré que 

providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, a 

RETIRADA do PROTESTO efetuado no nome da requerente, referente aos 

valores de: R$ 4.153,92, (quatro mil cento e cinquenta e três reais e 

noventa e dois centavos), discutido nestes autos, bem como se 

ABSTENHA de inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao 

Crédito, até julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias 

fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula 

rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DESIGNE-SE audiência de tentativa de conciliação conforme pauta da 

conciliadora. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes 

para que a ela compareçam. Tendo em vista a identidade de pedido e 

causa de pedir, configurando conexão, deverão as audiências de 

conc i l i ação  dos  p rocessos  1000008 -23 .20 1 8 . 8 1 1 . 0 1 0 6  e 

1000009-08.2018.811.0106 serem designadas para a mesma data e 

horários. Os processos deverão ser reunidos para tramitação e decisão 

conjunta. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial 

e da audiência designada, com a advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da 

Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da 

audiência designada, cientificando-a de que a ausência injustificada 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais, 

conforme prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-23.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 14/05/2018 Hora: 13:30 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 10 de abril de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-08.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

1000009-08.2018.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES 

DA SILVA REQUERIDO: SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP Trata-se AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, em desfavor de SEMENTES MONIQUE 

LTDA-EPP, todos qualificados. O requerente alega, em síntese, que foi 

surpreendido com restrição de crédito que lhe foi oposto junto ao Cartório 

de Protesto de Novo São Joaquim/MT, cidade onde tem um bom nome 

como cidadão e como bom pagador. Informa que tais restrições feitas em 

seu crédito referem-se ao protesto no valor de R$ 4.153,92, (quatro mil 

cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), referente à 

terceira parcela de uma compra de sementes de capim para ser plantada 

em sua fazenda, porém, a mesma fora quitada no mesmo dia de seu 

vencimento 12/12/2017, junto ao Banco Bradesco. Pede, em sede de tutela 

provisória, que a empresa requerida retire o nome do requerente do banco 

de dados do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e seus respectivos 

congêneres e Cartório de Protesto de Novo São Joaquim-MT. Ao final, 

pede a condenação da ré em danos morais. Passo à análise do pedido de 

tutela provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se 

que a tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, a probabilidade do direito emerge da própria declaração do 

requerente, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, 

tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato/dívida, repousa 

sobre a requerida o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na 

inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato 

de que, caso a situação do protesto indevido perdure, estará o requerente 

sujeito a constantes prejuízos financeiros e de abalo moral, sendo 

imperiosa a retira antecipada do protesto sob pena de perda gradual e 

progressiva da efetividade do provimento. Sendo assim, preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa ré que 

providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, a 

RETIRADA do PROTESTO efetuado no nome da requerente, referente aos 

valores de: R$ 4.153,92, (quatro mil cento e cinquenta e três reais e 

noventa e dois centavos), discutido nestes autos, bem como se 

ABSTENHA de inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao 

Crédito, até julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias 

fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula 

rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). 

DESIGNE-SE audiência de tentativa de conciliação conforme pauta da 

conciliadora. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes 

para que a ela compareçam. Tendo em vista a identidade de pedido e 

causa de pedir, configurando conexão, deverão as audiências de 

conc i l i ação  dos  p rocessos  1000008 -23 .20 1 8 . 8 1 1 . 0 1 0 6  e 

1000009-08.2018.811.0106 serem designadas para a mesma data e 

horários. Os processos deverão ser reunidos para tramitação e decisão 

conjunta CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial 

e da audiência designada, com a advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da 

Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da 

audiência designada, cientificando-a de que a ausência injustificada 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais, 

conforme prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-08.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 14/05/2018 Hora: 13:30 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 10 de abril de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77344 Nr: 2833-24.2017.811.0095

 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: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JANDIRA DA SILVA ajuizou a presente ação nominada de “Ação de 

Divórcio Litigioso” em face de ADRIANO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as Partes formularam acordo (fls. 23/25).

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Com a Emenda Constitucional 66/2010, o artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal passou a ter a seguinte redação, verbis:

 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)”.

 Diante da expressa previsão constitucional, entendo que não há mais 

condições para a decretação do divórcio, bastando o pedido da Parte 

Interessada e, em havendo alguma discussão, deve ser remetida para as 

vias ordinárias, decretando-se de toda a forma o divórcio.

No presente caso, além de estarem separados de fato, não há qualquer 

outro óbice que impeça a procedência do pedido inicial.

Sendo assim, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais o acordo celebrado entre as Partes, e, com base no artigo 226, § 6°, 

da Constituição Federal, DECRETO o divórcio de JANDIRA DA SILVA e 

ADRIANO DA SILVA, com o qual DECLARO rompido o vínculo matrimonial.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

 Isento a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Mandado para Inscrição e Averbação 

ao Cartório competente.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79050 Nr: 578-59.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petição formulada por Banco Bradesco S/A ao argumento de 

que o bem alienado fiduciariamente e objeto da ação cautelar de Busca e 

Apreensão ajuizada na Comarca de Cuiabá/MT, sob o número 

42493-95.2014.811.0041, Código 918604, encontra-se nesta Comarca de 

Paranaíta, motivo pela qual pugna a este juízo o deferimento do mandado 
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de busca e apreensão do veículo, com fundamento no artigo 3º, §12, do 

Decreto Lei 911.69.

Conclusos os autos, após a análise dos requisitos insertos em lei, este 

juízo determinou a expedição do mandado de busca e apreensão, fl. 64.

O veículo foi apreendido e depositado em mãos do preposto do 

requerente, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, fl. 88.

DECIDO.

Tendo em vista o cumprimento do objeto de que tratam os presente autos, 

de rigor a extinção do presente feito e seu arquivamento, já que os 

veículos foram apreendidos e depositados em mãos do peticionamente.

 Oficie-se ao juízo da ação principal, incluso as cópias pertinentes.

 Intime-se o requerente.

Sem honorários advocatícios. Custas, se houver, pelo requerente.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 015/2018-DF

O Excelentíssimo Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a Portaria nº 429/2017-C. ADM que institui o Marco 

Regulatório estabelecendo normas gerais sobre a administração do 

patrimônio – bens móveis e imóveis – do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso;

CONSIDERANDO a necessidade de realização do inventário patrimonial no 

âmbito da Comarca;

RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem, 

sob presidência do primeiro, a Comissão Permanente de Inventário Físico 

Contábil – CIPF, no âmbito desta Comarca:

- Valdenilza de França Oliveira Rezende, Gestora Geral, matrícula 8194;

- Maria Antonia da Silva, Auxiliar Judiciário, matrícula 8495;

- Clerismar Chaga Resende, Oficial de Justiça, matricula 8494.

Art. 2º - REVOGAR as disposições contrárias.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Pedra Preta-MT, 03 de abril de 2018.

MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 367 Nr: 2-97.1995.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Representante do Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran, Irineu Aguiar Silva, Edvaldo Porto, 

João Ferreira Gonçalves, Célio Borges da Silva, João Pereira Neto, Ivo 

Alberto Jaime, Aumori Pereira de Oliveira, Romildo Sandro Pires do 

Nascimento, Floresbela Oliveira Horta, Ivany de Lima Polga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Porto Souza - 

OAB:7250/MT, Francisco Assis dos Santos Filho - OAB:5140

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido do Ministério Público de fls. 601 determinando a 

expedição de mandado para constatação in loco para que sejam 

verificadas as reais condições e uso do imóvel de matrícula nº 1733 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta – MT.

Tendo em vista o teor do ofício do Cartório do Primeiro Ofício à fl. 588, 

abra-se vista ao Ministério Público para que acoste ao autos tabela de 

atualização do valor da causa para que seja efetuada a penhora na 

matrícula nº 1733, determinada na decisão de fls. 581/583, caso não seja 

configurada a impenhorabilidade alegada pela embargante às fls. 591/598.

Após, venham-me os autos concluso para análise dos demais pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6599 Nr: 741-55.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD, CMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido de juntada de fls. 160/161.

Quanto ao pedido de fls. 158/159, julgo merecer guarida.

Determino a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes nos 

órgãos de proteção ao crédito, com fulcro no artigo 782, §3º do CPC.

 Oficie-se o SPC e SERASA para que incluam os executados no cadastro 

de inadimplentes.

Em vista da certidão negativa de fls. 161, e de infrutíferas buscas de bens 

penhoráveis em nome do executado, nos termos do artigo 921, inciso III e 

§1º, do Código de Processo Civil, suspendo o processo pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista 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, nos termos do artigo 

921, §2º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 18-84.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Paula Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de fls. 189.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 

2018, às 16h00min, para a oitiva da vitima Jonathan Adriano Rodrigues e 

da testemunha Caroliny Santana Ferreira, devendo as testemunhas ser 

expedido mandado de condução coercitiva para comparecer a audiência 

designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 520-67.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Paulo Roberto Miolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva - OAB:3273, José Pereira da 

Silva Neto - OAB:3273, Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar a respeito do teor da petição de fls. 1472/1483.

Após, venham-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63425 Nr: 1969-11.2017.811.0022

 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 Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Muniz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:SC/7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48002 Nr: 2222-04.2014.811.0022

 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: Eliane Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sob o informado no documento ref: 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 1642-37.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Angela Carla Rodrigues, ACRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Leonildo Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY RODRIGUES - OAB:16486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito, conforme cota ministerial 

ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 2021-07.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECdC, ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 18254-B, para promover a 

defesa da autora, para tanto manifestar acerca da devolução da carta 

precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65503 Nr: 2830-94.2017.811.0022

 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: Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:MT/11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo legal 

apresente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57825 Nr: 1912-27.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGCC, ECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Gilberto Machado 

Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa da autora, para tanto 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64501 Nr: 2418-66.2017.811.0022

 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: Ernestina Maria de Jesus Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Agnes Lais de Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19872/O, para promover a 

defesa da autora, ficando intimanda para que no prazo legal, apresente 

impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48325 Nr: 98-14.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Garcia da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.Por outro lado, indefiro o pedido de penhora da pensão do 

executado, mesmo que parcial, porquanto impenhorável, consoante dispõe 

o artigo 833, inciso IV, do CPC.Neste sentido segue o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON 

LINE – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO 

PROVIDO. I - O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 833, 

inciso IV, a impenhorabilidade dos vencimentos dos subsídios, dos soldos, 

dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das 

pensões, dos pecúlios e dos montepios (...). II - Não se pode admitir a 

penhora, ainda que parcial, de valores depositados em conta corrente 

destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria por parte 

devedora. (AI 108785/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, 

Publicado no DJE 26/09/2016)”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66496 Nr: 64-34.2018.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMAA, IAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada pelo Ministério 

Público, para o fim de APLICAR aos adolescentes VICTOR MANOEL 
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APOMOCENA ANDRADE e ÍTALO ALVES DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificados nos autos, medida socioeducativa de internação prevista no 

art. 112, inciso VI, por prazo indeterminado, não podendo ultrapassar o 

período de 3 (três) anos, pela prática do ato infracional correspondente ao 

crime previsto no artigo 157, incisos I e II, do Código Penal.Desta feita, 

considerando a gravidade da infração (o ato infracional descrito na 

representação foi praticado mediante grave ameaça, com uso de arma de 

fogo e em concurso de pessoas), as circunstâncias da infração (o que 

demonstra a periculosidade do adolescente) e a capacidade do 

adolescente em cumprir medida socioeducativa (inexiste nos autos 

qualquer documento que demonstre não ser recomendável por questão 

física e/ou mental a internação do adolescente), com fulcro no artigo 122, 

inciso I, do ECA, APLICO aos representados VICTOR MANOEL 

APOMOCENA ANDRADE e ÍTALO ALVES DE OLIVEIRA a medida 

socioeducativa de INTERNAÇÃO, por prazo indeterminado, devendo ser 

reavaliada a cada 04 (quatro) meses, conforme disposto no artigo 121, § 

2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins de reinserção 

social e educação do adolescente.Ante os serviços prestados pelos 

advogados nomeados, a Dra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima arbitro os 

honorários advocatícios em 02 (duas) URH e ao Dr. Tales Passos de 

Almeida arbitro os honorários advocatícios em 3 (três) URH, conforme a 

Tabela OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Proceda-se a intimação da sentença em 

conformidade com o artigo 190 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Transitada em julgado, expeça-se Guia de Execução 

Definitiva de Medida Socioeducativa e, em seguida, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 16 de março de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz 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 CARTÕES 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 , 10 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

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 15/2018

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, Juiz de Direito em substituição 

legal, nesta Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de 

Providências n. 128/2017, NU 0133611-76.2017.8.11.0000, disponibilizada 

no D.J.E. n. 10.212, em 7.3.2018 e publicada em 8.3.2018, cujo teor decidiu 

que o registro do ponto dos Oficiais de Justiça PTJ, seja realizado de 

forma manual, seguindo o modelo da Capital, os quais deverão proceder 

com o registro de ponto 02 (duas) vezes por semana, às segundas e 

quintas-feiras;

RESOLVE:

Art. 1.º ESTABELECER o período das 09 (nove) às 17 (dezessete) horas, 

as segundas e quintas-feiras, para o registro do ponto pelos Oficiais de 

Justiça, do mesmo modo aos que estiverem escalados para o regime de 

plantão;

§ 1.º Caso ocorra feriado na segunda ou quinta-feira, o registro do ponto 

deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente;

§ 2.º Estipular que até a parametrização do sistema para atender a 

demanda de registro de ponto à essa nova forma, o ponto seja feito de 

modo manual.

Art. 2.º ESTABELECER o horário entre 09 (nove) às 17 (dezessete) horas, 

as segundas e quintas-feiras, para atendimento dos Oficiais de Justiça 

pela Central de Mandados desta Comarca, sendo VEDADA a distribuição, 

carga e recebimento de mandados fora deste horário, salvo quando 

destinados ao regime de plantão;

§ 1.º Na eventualidade do feriado ocorrer na segunda ou quinta-feira, o 

atendimento aos Oficiais de Justiça pela Central de Mandados do Fórum da 

Capital será feito no primeiro dia útil subsequente;

Art. 3.º FIXAR o período das 12 (doze) às 16 (dezesseis) horas 

diariamente para atendimento da Secretaria da Vara pela Central de 

Mandados, ficando vedado o recebimento e devolução de mandados fora 

deste horário, salvo em regime de plantão;

Art. 4.º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro desta 

Comarca;

Art. 5.º Esta Portaria entre em vigor a partir de sua publicação, com efeitos 

retroativos a partir de 09 de abril de 2018.

Afixe-se cópia no átrio deste Fórum no local costumeiro e publicada pela 

imprensa, bem como se encaminhe cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça, Conselho da Magistratura e Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça deste Estado para conhecimento e providências 

cabíveis.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Poconé – MT, 11 de abril de 2018

Carlos Roberto Barros de Campos.Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144310 Nr: 5900-04.2017.811.0028

 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: Docarma de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagoto- Procuradora Federal - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o indeferimento do pedido em 3.8.2017, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 
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honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

O l i v e i r a J u í z a  d e  D i r e i t o A D V O G A D O A u t o r ( a ) : 

_________________________________________________

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144309 Nr: 5899-19.2017.811.0028

 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: Eriberto de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagotto - OAB:0

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o indeferimento do pedido em 14.07.2017, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

O l i v e i r a J u í z a  d e  D i r e i t o A D V O G A D O A u t o r ( a ) : 

_________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95902 Nr: 369-39.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - Procuradoria Federal - OAB:2139680-Mat.MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

aposentadoria por invalidez, devido desde o dia 19.11.2012 (data da 

cessação do benefício), observado prazo prescricional quinquenal 

devendo incidir sobre os valores, correção monetária do IPCA-E desde a 

cessação indevida e juros conforme a remuneração da caderneta de 

poupança desde a citação, nos termos do RE 870947 julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada para que o INSS implante 

o benefício da autora em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 

até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: PEDRO PEREIRA DE 

SOUZA2.Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez3.Data do início 

do benefício: 19.11.20124.Renda mensal inicial: a calcular. 5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tenha sido 

implantado).Nestes termos, saem todos intimados. Dou por intimado o 

INSS, uma vez que o mesmo foi devidamente intimado para o ato e não 

compareceu. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito e 

nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de DireitoADVOGADOAutor(a): 

_________________________________________________

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143007 Nr: 5378-74.2017.811.0028

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Cuida-se de pedido de Conversão de Ação de Busca e Apreensão em 

Execução de Título Extrajudicial, tendo em vista o reconhecimento da 

dívida, bem como não houve êxito na busca pelo veiculo.

 O pedido merece acolhimento.

Em análise a lei 13.043/2014, em seu art. 101, que versa sobre alienação 

fiduciária, se lê o seguinte:

§ 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de 

posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil 

previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974.”

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

“Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a 

convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, 

serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos 

bastem para assegurar a execução.

Dito isso, defiro o pedido de conversão em ação de execução de titulo 

extrajudicial.

Indefiro os pedidos de penhora online via Bacenjud, Renajud e Infojud em 

razão da ausência de citação da parte requerida.

Cite-se executado, para que efetue o pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 829 CPC/2015, bem como a pagar as custas da 

presente ação, considerando tratar-se de nova lide.

Não havendo pagamento espontâneo, defiro desde já a penhora dos bens 

que deveram ser indicados pelo exequente, conforme dispõe o art. 829, §

§1º e 2º do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 131282 Nr: 384-03.2017.811.0028

 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: Jarlison Leite Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lourenço da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - OAB:9053/O, 

FELIPE CAMPOS LEITE - OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A-MT

 Vistos,

Considerando que o autor teve ciência da contestação e reconvenção em 
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audiência de conciliação à ref.35, certifique-se acerca do decurso de 

prazo ao autor para impugnar a contestação bem como apresentar 

contestação à reconvenção.

Adote a secretaria as medidas necessárias para a regularização do 

cadastro das partes quanto à representação processual.

Após, façam os autos conclusos para saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114127 Nr: 2733-47.2015.811.0028

 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 do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref.38 e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil.Após, oficie-se ao DETRAN para 

que proceda a baixa do bloqueio judicial no bem indicado na inicial.P. 

I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 119843 Nr: 996-72.2016.811.0028

 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: Marilce Querina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União dos Lavradores de Poconé, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125, Lucidio Roque da Costa - OAB:17.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB: 17.827/MT

 Intimar para no prazo impugnar a contestação de ref.30

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014034-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO PRADO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011765-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDICACIA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013515-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016818-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BELITA ALENCAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019101-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL BENEDITO FIALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011766-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDICACIA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018, às 13:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013887-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que a intimação ID 12617825 E 12617580 deverá ser 

desconsiderada, tendo em vista que a data correta da audiência é dia 14 

de maio de 2018, às16:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA BRUNA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018, às 14:00 horas.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018655-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 15 de maio 

de 2018, às 14:10 horas.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 022/2018 - DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos , Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

EXONERAR o Sr. ÍTALO REGIS DE AMORIM FREITAS, brasileiro, portador 

do RG n. 23800055 SSP/PB e CP F: 038.154.904-64 do cargo de Assessor 

de Gabinete I do Gabinete da Terceira Vara desta Comarca - Grupo 

Operacional PDA - CNE - VII, com efeitos a partir de 1 3/04/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 9 de abril de 2018

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Daniel de Sousa Campos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78609 Nr: 2081-63.2017.811.0059

 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: RAIMUNDA AGUIAR NOGUEIRA

 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 13.09.2016 (fl. 34), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84112 Nr: 5557-12.2017.811.0059

 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: ILDA PEREIRA DOS SANTOS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 08/08/2016 (fl. 36), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53724 Nr: 3174-66.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselino de Oliveria Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Compulsados os autos, verifica-se que o autor faleceu (fl.47).

 Desse modo, suspendo o trâmite processual, nos termos do art. 313, §2º 

do NCPC, e determino a intimação do advogado da parte autora para juntar 

cópia de certidão de óbito que comprove a morte do autor, bem como, 

manifestar sobre a habilitação dos herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71552 Nr: 4186-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cassia Gomes Rezende, YRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Cite-se o executado para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu 

curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, SOB 

PENA DE PRISÃO CIVIL (art. 528, §3º, do Novo Código de Processo Civil).

Expeça-se o respectivo mandado para os endereços fornecidos pela 

Defensoria Pública à ref. 21, (Avenida Duque de Caxias, nº 347, Setor São 

Geraldo, Porto Alegre do Norte – MT - conforme se extrai dos autos de 
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código 71553 - , e na Fazenda São João, localizada no município de 

Canabrava do Norte – MT).

 Atente-se para planilha de débitos atualizada anexada à ref. 21.

 Com a vinda, abra-se vista a Defensoria Pública e, após, ao Ministério 

Público.

Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93372 Nr: 11196-11.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFPQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

 Intime-se o executado para comprovar o pagamento das parcelas 

correspondes aos meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro e 

fevereiro de 2018.

Com a vinda, abra-se vista à Defensoria Pública para manifestação.

 Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 2625-85.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivoni Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MS 22.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Outrossim, observa-se que o benefício foi devidamente implantado, 

conforme ofício de ref. 60.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97257 Nr: 1072-32.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APS, JSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do termo de audiência retro, defiro o pedido da parte 

autora e designo audiência para o dia 06 de junho de 2018, às 12h30 

(horário oficial do estado de Mato Grosso) para tentativa de conciliação.

 Expeça-se carta precatória para citação/intimação do requerido.

 No mais, conste as demais determinações contidas na ref. 04.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97872 Nr: 1419-65.2018.811.0059

 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: MAOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPADN, SMdEdPAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Aguardem-se os autos em cartório a apresentação de contestação. Com 

a juntada, intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação.

Após, tornem conclusos.

Outrossim, cadastre-se o advogado do requerido no sistema Apolo a fim 

de que receba as devidas intimações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92987 Nr: 10960-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdSv"M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de alimentos em que o executado, após 

ser devidamente intimado, acostou aos autos comprovante de pagamento 

do débito alimentar (ref. 14), em razão disso, a representante ministerial 

pugnou pela extinção da presente execução (ref.17).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, consoante juntada à ref. 14, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingo o 

processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96273 Nr: 496-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 Sentença

Trata-se de ação de regulamentação de visitas proposta por proposta por 

Thiago Gunther Arantes em face de Andreia Costa dos Santos, já 

qualificados nos autos.

 Durante a audiência de conciliação, as partes transacionaram sobre o 

objeto do litígio (ref. 28).

 É o relatório.

 Decido.

Ante o exposto, 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.

 Ciência ao MPE.

 Cadastre-se o advogado da requerida no sistema Apolo, a fim de que 

receba as devidas intimações.

 Sem custas e honorários.

 Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78609 Nr: 2081-63.2017.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AGUIAR NOGUEIRA

 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:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte ré foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94591 Nr: 11908-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Castilho de Moraes - 

OAB:MT 24310-A

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de alimentos em que o executado, após 

ser devidamente intimado, acostou aos autos comprovante de pagamento 

do débito alimentar (ref. 11), em razão disso, a representante ministerial 

pugnou pela extinção da presente execução (ref.15).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, consoante juntada à ref. 11, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingo o 

processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87144 Nr: 7561-22.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que não consta nos autos certidão do 

Oficial de Justiça informando sobre a citação do requerido, visto que na 

certidão de Ref. 57, o Oficial de Justiça certifica que procedeu a intimação 

do requerido via fone, para comparecer na audiência. O referido é 

verdade e dou fé

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95986 Nr: 307-61.2018.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILBB, ASBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devido fins, que a parte ré foi devidamente citado dos 

termos desta ação, bem como para querendo, no prazo legal, apresentar 

contestação e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3335-76.2014.811.0059

 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: Lázara Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação de curatela proposta por Lazara Ferreira Machado em 

prol de seu filho Luiz Carlos Macho Filho, ambos qualificados nos autos.

 À fl. 40, foi recebida a inicial, deferido os benefícios da justiça gratuita e 

indeferido o pedido liminar.

À fls. 55/56, foi deferida a liminar pleiteada, nomeando como curadora a 

requerente como curadora provisória do requerido.

 Pois bem.

Compulsados os autos, verifico que o requerido sequer foi ouvido. Dessa 

forma, nos termos do art. 751 do NCPC, determino a citação do 

interditando e intimação das partes para comparecerem na audiência de 

oitiva e entrevista pessoal, que designo para o dia 29 de maio de 2018, às 

16 horas e 30 minutos (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Consigne-se no mandado que o interditando poderá impugnar o pedido, no 

prazo de 15(quinze) dias, contado da entrevista, podendo também 

constituir advogado (art. 752, NCPC).

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52122 Nr: 1825-28.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abi Ackel Andrade Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que pretende produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18395 Nr: 2225-81.2010.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindalva Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740/A-MT

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração interposto 

pela embargante foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64747 Nr: 1227-06.2016.811.0059

 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: AURORA SEVERINO DE AZAMBUJA MACEDO, 

RICARDO AZAMBUJA MACEDO, MARIA AMELIA DE AZAMBUJA MACEDO 

ROSA E SILVA, JANE AZAMBUJA MACEDO, FERNANDA AZAMBUJA 

MACEDO, Aureliano Zanom Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vianei Baltasar Perius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Junior - 

OAB:19.113 - MT, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO extinto o 
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presente feito, sem resolução do mérito, fulcrado no artigo 485, inciso VI, 

do NCPC.Custas pelos impetrantes.Sem honorários, nos termos do artigo 

25, da Lei nº 12.016/09.Sentença não sujeita à remessa necessária.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas e 

baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20569 Nr: 1204-36.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Epitácio Gomes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a interposição de recurso de apelação pela Autarquia ré 

(fl.110/116), intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90580 Nr: 9599-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSR, BSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:GO 5.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por Celso Paulo Kremer 

em desfavor de Bruna Soares Kremer, devidamente representada por sua 

genitora Ana Cleide Soares Rocha.

 Analisados os autos, verifico que as partes transacionaram (ref. 17).

 É o relatório.

 Decido.

Ante o exposto, 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.

 Ciência ao MPE.

 Sem custas e honorários.

 Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97328 Nr: 1102-67.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE 

ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO, Artur Nascimento Camapum - OAB:GO 44.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da derradeira certidão do oficial de justiça, intime-se 

a empresa autora para manifestação em 10 dias.

Nada sendo providenciado, devolva-se a carta precatória à comarca de 

origem com as homenagens de estilo e as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LOPES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000085-76.2018.8.11.0059; 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: MARCIA LOPES DE ALENCAR Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Considerando a necessidade de comprovação 

do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do 

advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no comprovante 

de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro documento 

comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000067-55.2018.8.11.0059; 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: ALCIONE VIEIRA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Considerando a necessidade de comprovação do atual 

domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 

do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no 

prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo 

que possui com o terceiro descrito no comprovante de endereço, devendo 

ser juntado contrato de aluguel ou outro documento comprobatório. 

Providencie-se, ainda, o reconhecimento de firma na declaração de 

residência juntada nos autos, sob pena de extinção. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000044-12.2018.8.11.0059; 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: JUAREZ RODRIGUES DE CARVALHO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento 

de firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LOPES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000084-91.2018.8.11.0059; 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: MARCIA LOPES DE ALENCAR Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Considerando a necessidade de comprovação 

do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 

320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do 

advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no comprovante 

de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro documento 

comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento de firma na 

declaração de residência juntada nos autos, sob pena de extinção. 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-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: 1000072-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARREIRA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000072-77.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 22.776,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[EXONERAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROGERIO BARREIRA RESENDE Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de maio de 2018, às 13h30min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N V GOMES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BB SEGUROS PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000027-73.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 28.620,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: N V GOMES & CIA LTDA 

- ME Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BB SEGUROS 

PARTICIPACOES SA Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 14h00min(horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DA MOTA GONCALVES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000113-44.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 15.282,24; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JANDERSON DA MOTA GONCALVES PAIVA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2018, às 

14h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-10.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY VANDERLEY NOLETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010131-10.2015.8.11.0059 REQUERENTE: WESLLEY 

VANDERLEY NOLETO REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA WESLLEY 

VANDERLEY NOLETO ajuizou ação de indenização por danos morais por 

constrangimento em face de VIAÇÃO XAVANTE LTDA, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que adquiriu passagem de ônibus da 
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empresa requerida e, ao fazer conexão no município de Barra do 

Garças/MT, com destino à cidade de Primavera do Leste/MT, foi impedido 

de continuar a viagem, pois a passagem estava emitida erroneamente com 

data anterior da viagem. Juntou o documento de fl. 08. Determinada a 

intimação do autor para emendar a inicial, este apresentou documento 

pessoal e comprovante de endereço às fls. 36/37. Recebida a inicial, foi 

designada audiência de conciliação e determinada a citação. Citada, a 

empresa ré apresentou contestação nos autos às fls. 51/57, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de elementos 

probatórios mínimos acerca do dano moral supostamente sofrido. 

Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera (fl. 59). Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o 

presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos 

autos, observa-se que o pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a 

seguir será demonstrado. Com efeito, a relação mantida entre as partes é 

tipicamente de consumo, porquanto a reclamada é fornecedora de 

serviços. A responsabilidade, no caso em tela, é objetiva, 

independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a 

ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. Apesar de a presente 

ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Igualmente, 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. No caso 

em apreço, verifica-se que o autor adquiriu passagem terrestre da 

empresa requerida no dia 28.09.2015, com o seguinte trecho: Porto Alegre 

do Norte/Barra do Garças/Primavera do Leste, e data de embarque no dia 

28.09.2015 em Porto Alegre do Norte às 19h15min e em Barra do 

Garças/MT no dia 29.09.2015, às 08h30min, esta última com prorrogação 

para o dia 30.09.15, às 08h30min (fl. 08). Contudo, argumentou o autor 

que adquiriu os bilhetes em 28.09.2015, mas o embarque foi realizado em 

29.09.2015, dia seguinte, sendo datada pela parte ré erroneamente as 

passagens, ocasionando transtorno ao tentar embarcar em Barra do 

Garças/MT, em que constava outro bilhete emitido para a mesma poltrona. 

Por tal razão, diante do ocorrido requereu o pagamento de indenização por 

danos morais. A parte reclamada, por sua vez, argumentou que não 

restou caracterizada a ocorrência de eventual dano moral, pois o 

reclamante foi orientado pelo motorista do ônibus para que retificasse sua 

passagem no guichê da empresa, sendo o bilhete prorrogado na hora e 

data correta e solicitada pelo autor, sem custos adicionais, chegando ao 

seu destino em data e horário solicitado quando comprou a passagem. 

Desse modo, muito embora o reclamante tenha relatado que a Viação 

Xavante não lhe prestou o devido socorro e teve que pagar por um erro 

da empresa, nada juntou aos autos para comprovar tal alegação. Vale 

ressaltar que o autor apenas juntou o bilhete emitido pela empresa ré, em 

que aparentou regularidade na emissão, apesar da alegação de suposto 

erro no tocante à data da viagem, ainda que possivelmente não tenha 

percebido e apontado o erro ao adquirir a passagem, tanto que não 

contestou a empresa para que fosse reemitido bilhete na ocasião, o que 

supostamente tenha gerado o transtorno/aborrecimento, comumente 

suportado pelos passageiros do transporte terrestre. Ademais, o autor 

não demonstrou eventuais prejuízos com o ocorrido, dessa forma, não há 

que se falar em descumprimento contratual ou falha na prestação do 

serviço pela empresa de ônibus e, por tal razão, inexiste a 

responsabilidade do pagamento da indenização por dano moral. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARREIRA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000072-77.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 22.776,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[EXONERAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROGERIO BARREIRA RESENDE Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de maio de 2018, às 13h30min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94210 Nr: 11697-62.2017.811.0059

 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: Deneri de Olivera Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 88257 Nr: 8244-59.2017.811.0059

 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: EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

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 09h15min 

(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.: 76736 Nr: 918-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneide Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

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 09h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da 
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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.: 96652 Nr: 725-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderina Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para proceder a 

complementação da diligência, no valor de R$ 1.336,50 (hum mil, trezentos 

e trinta e seis reais e cinquenta centavos), que deverá ser depositada por 

m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ, como 

solicitado pelo oficial de justiça na ref:15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70473 Nr: 3690-18.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS AZEVEDO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 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 09h15min 

(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.: 70589 Nr: 3768-12.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO ANTONIO DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 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 09h15min 

(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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99650 Nr: 2352-38.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel da Silva Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Vila Rica/MT, para 

interrogatório do réu EZEQUIEL DA SILVA PINHEIRO.

Assim sendo, designo audiência para o dia 02 de maio de 2018, às 

13h30mim (horário oficial de Cuiabá/MT) para cumprimento da missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99473 Nr: 2278-81.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Escobar Beuno Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo de Campos 

Santos - OAB:12839/MT

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Cuiabá/MT, para 

oitiva da testemunha MARCIO PRESTES.

 Assim sendo, designo audiência para o dia 02 de maio de 2018, às 

12h45mim (horário oficial de Cuiabá/MT) para cumprimento da missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99566 Nr: 2322-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Bueno da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otanilson F. do Nascimento - 

OAB:30007/GO, Vilmar Abadio de Faria - OAB:16431/GO

 Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Vila Rica/MT, para 

oitiva da vítima WELSON APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Assim sendo, designo audiência para o dia 02 de maio de 2018, às 

13h15mim (horário oficial de Cuiabá/MT) para cumprimento da missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96314 Nr: 524-07.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Bueno da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otanilson F. do Nascimento - 

OAB:30007/GO, Vilmar Abadio de Faria - OAB:16431/GO

 Defiro o pedido ministerial e redesigno a audiência para o dia 02 de maio 

de 2018, às 13:45 horas ( horário oficial do Estado do Mato Grosso).

 Expeça-se novo mandado de intimação da testemunha Welson Aparecido 

Rodrigues de Oliveira.

 Comunique-se ao Juízo deprecante.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 13/2018/DF

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

Considerando que a Comarca está provida de dois Oficiais de Justiça para 

o cumprimento de diligências;

Considerando que os dois Oficiais de Justiça da Comarca encontram-se 

afastados um por licença médica e o outro em gozo de férias;

 Considerando que a Comarca encontra-se somente com um Oficial de 

Justiça ad hoc, excepcionalmente para cumprimento dos mandados 

urgentes; Considerando os termos do artigo 654 da CNGC e artigo 52 do 

COJE. R/E/S/O/L/V/E:
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Designar em caráter emergencial o servidor plantonista da Secretaria para 

auxiliar o cumprimento dos atos judiciais que exigem a participação de no 

mínimo dois Oficiais de Justiça.

Publique-se. Registre-se, remetendo-se cópia desta ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 10 de abril de 2018.

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26515 Nr: 1067-38.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Santos Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Certifico que intimo o requerido da juntada do espelho do 

RENAJUD(REF.111) para querendo, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39027 Nr: 3048-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Oliveira, Bernadete Lazarine de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC PINTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI BERGAMASCHI DA 

FONSECA - OAB:5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petição da parte Exequente em que requer a realização de 

penhora sobre os bens cuja titularidade pertence ao(s) Executado(s).

Considerando que houve a citação da parte requerida em REF. 41 e, até a 

presente data não houve pagamento espontâneo, DEFIRO a penhora de 

bens cuja propriedade seja da parte executada e, portanto, DETERMINO a 

expedição de mandado de PENHORA, AVALIAÇÃO e DEPÓSITO, 

procedendo o Oficial de Justiça às providências necessárias para efetivar 

o cumprimento do mandado.

 Da mesma forma, fica desde já autorizado que os bens (móveis ou 

semoventes) fiquem depositados em favor da parte exequente, ficando 

como fiel depositária.

Após a efetivação das diligências supra seja intimida a parte Requerida 

para se manifestar sobre a penhora, no prazo da lei.

A posteriori, conclusos ao gabiente.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22076 Nr: 189-50.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Fumagalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romero Santos Lima Junior - 

OAB:29.950-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435

 Certifico que remeto os autos à exequente, para que proceda ao 

pagamento do valor da diligência da oficiala de justiça referente ao ato de 

mandado de penhora/avaliação e intimação.

 Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao "bairro", clicar tres vezes em "Centro", 

para emitir a guia no valor de R$ 57,75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 88 Nr: 8-74.1999.811.0019

 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): C.M. Madeiras Ltda., Adão Ernesto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Certifico que intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, nos termos 

do art.388, parágrafo único da CNGC/MT, para providenciar o recolhimento 

das custas da Carta Precatória nesta Comarca e Distribuição da mesma no 

Juízo deprecado, as quais se encontram em Cartório aguardando as 

referidas providências ou retirá-la em Cartório, comprovando sua 

distribuição em 30(trinta)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26515 Nr: 1067-38.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Santos Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 Certifico que intimo a parte requerente da juntada do espelho do 

Renajud(ref.111).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6679 Nr: 981-19.2005.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AL&MCdIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Andrade - 

OAB:9706-A/MT, Edy Wilson Piccini - OAB:4950/MT, Geane 

Franchesca Monteiroco - OAB:MT-24.393/0, HEBER PEREIRA BASTOS 

- OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da exequente, para que proceda ao pagamento do 

valor da diligência da oficiala de justiça referente ao ato do mandado de 

BUSCA APREENSÃO E REMOÇÃO expedido nos autos.

 Esclareço que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a 

exequente acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone 

"Diligência->Emissão de Guia de Diligência", preencher os dados do 

processo e, na parte referente ao "bairro", clicar três vezes em "Centro", 

para emitir a guia no valor de R$ 57,75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26375 Nr: 1006-80.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida, Ronaldo Alberico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 

- OAB:12854

 Certifico que, INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para 

providenciarem no prazo legal o solicitado no oficio juntado na ref. 125.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37001 Nr: 2102-62.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisa Das Dores Felicio, Donizete Aparecido Felicio, 

Ines Aparecida Felicio Dourado, Helena Maria Felicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coimbra Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Certifico que INTIMO os requerentes na pessoa de seu advogado para 

querendo impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11885 Nr: 831-62.2010.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira Dias Filho, Claudinei da Silva, Paulo 

Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, João Paulo Curia Pereira - OAB:21501-O, Marcelo 

Rubens Betarello Setolin - OAB:18930

 Considerando a redesignação de audiência de Instrução para o dia 

19/07/2018, às 15h15min, certifico quanto as testemunhas da acusação, o 

quanto segue:

Welem Gleik Nunes Almeida, carta precatória deprecando sua oitiva na 

Comarca de Juara-MT;

João Paulo de Castro Santos, carta precatória deprecando sua oitiva na 

Comara de Tabaporã-MT;

Wilson Dias da Silva, mandado;

 Valdeci Laercio da Silva, já foi inquirido, fls. 563;

Renilson Vicente, é falecido.

Testemunhas arroladas pelo réu José Vieira Dias Filho, fls. 540/542, 

expedi mandado;

Testemunhas arroladas pelo réu Claudinei da Silva, fls. 559, as mesmas da 

acusação;

Paulo Roberto da Silva, manifestou as fls. 553, pela absolvição, não 

arrolou testemunhas.

 Certifico ainda que são reveis os réus Paulo Roberto e Claudinei da Silva. 

José Vieira Dias Filho, Expedi Carta Precatória para Comarca de 

Juara-MT., depreando sua intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22533 Nr: 521-17.2014.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Zanin - OAB:24478, 

Romero Santos Lima Junior - OAB:29.950-PR

 Certifico que diante dos documentos devolvido pela comarca de Curitiba, 

INTIMO o embargante na pessoa de seus advogados para manifestarem e 

requererem o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41246 Nr: 858-64.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Santos Carrenho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 13 de 

agosto de 2018, 14h10min.

Faça-se, pois, as intimações necessárias, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 06 de abril de 2018

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35785 Nr: 1485-05.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelita Augusta de Oliveira do Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:41.967, DRUMOND GADELHA & RABELO - OAB:1.013, GIULLIANO 

CECILIO CAITANO SIQUEIRA - OAB:23.989, RODRIGO GADELHA DE 

MOURA - OAB:28.392, WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES - 

OAB:36.867

 Processo nº 11485-05.2017.811.0019

Código nº 35785

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Em que pese a parte autora seja beneficiária da gratuidade de justiça, tal 

condição não afasta, por si só, a responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais decorrentes de sua sucumbência (art.98, §2° do 

Código de Processo Civil).

 Portanto, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (§

§2° e 3° do art.98, do CPC).

Arquivem-se os autos.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 06 de abril de 2017.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40123 Nr: 259-28.2018.811.0019

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Martins Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, REBEBO a emenda da petição inicial formualda pela parte 

autora conforme Ref. 33.

Com efeito, diante da impossibilidade de autocomposição, intime-se a parte 

requerida para apresentar contetsação no prazo legal (art. 308, § 4º, do 

CPC).

Com a apresentação da defesa o processo deverá seguir o procedimento 

comum.

Intime-e.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41196 Nr: 827-44.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Paulino Zanovello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, com fulcro no art. 335 do NCPC.

Deixo de designar audiência de conciliação uma vez que a parte requerida 

não possui sede nesta Comarca, o que obsta o comparecimento de 

representante seu à assentada, devendo, contudo, eventual proposta de 

acordo ser reduzida a termo no bojo da contestação. (art. 334, § 3º, II, 

CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41097 Nr: 765-04.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 765-04.2018.811.0019

Código nº 41097

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais intentada 

por NILSON MARTINS DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA, 

ambos já qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, do Código de processo Civil.

 Com efeito, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial e sua emenda.

DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça por vislumbrar que estão 

evidenciados os seus pressupostos no caso concreto.

Registro, por oportuno, que paira sobre o presente processo vício de 

incompetência, uma vez que aplicável à espécie o art. 53, IV, “a” do 

Código de Processo Civil. Contudo, tratando-se de competência de 

natureza relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, razão 

pela qual não há que se falar em declínio.

Cuidando o presente feito de matéria que não admite autocomposição, 

mormente porque figura no polo passivo ente público, deixo de designar 

audiência e conciliação. Cite-se pessoalmente a parte requerida, nos 

moldes do art. 183, § 1º, do CPC, para que apresente defesa no prazo no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis a conta.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41045 Nr: 744-28.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiuci Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 744-28.2018.811.0019

Código n.º 41045

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Dispõe o art. 512 do CPC que “a liquidação poderá ser realizada na 

pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de 

origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças 

processuais pertinentes”. A contrario senso, pode-se extrair do teor da 

norma em comento que, sendo a liquidação fundada em sentença 

transitada em julgado, deve processar-se nos próprios autos do 

processo, prescindindo, portanto, de procedimento em autos apartados.

Com efeito, no caso dos autos, consultando o processo originário, vê-se 

que já houve neste último a formação de coisa julgada, de modo que a 

consectária liquidação de sentença funda-se em título definitivo, revelando 

assim a inadequação do seu processamento por meio de autos próprios.

Neste ínterim, por economia processual e dever de cooperação, impõe-se 

proceder ao desentranhamento da petição inicial para juntá-la aos autos 

do processo originário, cancelando-se, por conseguinte, a distribuição do 

presente feito, o que desde já se determina à Secretaria da Vara e à 

Distribuição.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos, 05 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38689 Nr: 2887-24.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adama Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza, E.B. AGRO 

INSUMOS AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

À vista do teor da certidão retro, intime-se parte exequente para que 

fornça endereço para citação da parte executada, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com o advento das informações, promova a Secretaria da Vara o 

necessário à realização do ato.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35495 Nr: 1358-67.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senira Maria Vedana Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1358-67.2017.811.0019

Código n.º 35495

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Trata-se de petitório em que a parte exequente pleiteia a suspensão do 

trâmite do cumprimento de sentença, em virtude da não localização de 

bens passíveis de constrição de titularidade do requerido.

Pois bem. DEFIRO o pleito e determino a suspensão do processo pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, com fulcro no art.921, III, do CPC.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Após o transcurso do referido prazo, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38573 Nr: 2825-81.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM - Potencial Agronegócios Ltda-ME, Carmen 

Montagna, Roberta Rodrigues Rufatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2825-81.2017.811.0019

Código n.º 38573

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome dos executados, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação da 

parte executada para querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24262 Nr: 226-43.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezenildo Antonio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 226-43.2015.811.0019

Código n.º 24262

Vara Única

 Vistos em substituição legal.

À vista do retorno dos autos para este juízo, intimem-se as partes, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que lhes for de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 05 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24872 Nr: 461-10.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Vistos em substituição legal.

Permaneçam-se os autos em Secretaria para fins de fiscalização acerca 

do cumprimento das condições da suspensão do processo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37642 Nr: 2363-27.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Bobbi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumasa Agrícola e Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT, Tiago João de Mello - OAB:23405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626//O MT.

 Vistos em substituição legal.

Considerando que o referido processo já foi saneado (Ref.32) e que as 

partes apresentaram rol de testemunhas, desde já DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 21 de junho de 2018, às 

15h00min.

 O comparecimento das testemunhas arroladas deverá ocorrer 

independentemente de prévia intimação do Juízo, salvo circunstância 

excepcional devidamente justificada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 03 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30391 Nr: 1227-29.2016.811.0019

 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: Sueli Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Aparecida Calegari, Rita Martins, 

Manoel de Lima, José Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MACHADO DE SOUSA - 

OAB:23163/O

 Processo nº 1227-29.2016.811.0019

Código nº 30391

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Tendo em vista que estarei usufruindo de minhas férias regulamentares no 

período de 02 de maio à 03 de junho de 2018, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 20 de julho de 2018 às 14h15min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 03 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8228 Nr: 380-42.2007.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Jair Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Certifico que intimo o recuperando, através de seu advogado, da juntada 

do cálculo de pena(fls.394) para manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21377 Nr: 405-45.2013.811.0019

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NACeRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH, RApdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:17823/O, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, Maria 

Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0, Samuel de Campos 

Widal Filho - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Intimo as partes do transcurso do prazo de suspensão acordado nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando se tratar de réu preso, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 17 de abril de 2018 às 09h00min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 09 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35304 Nr: 979120178110108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:9601/B

 Vistos em substituição legal.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

Ref.161.

Aguardem os autos em Secretaria até o cumprimento do requisito temporal 

objetivo para progressão de regime do reeducando.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38999 Nr: 3037-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD, CSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PORTO 

DOS GAÚCHOSVistos em substituição legal.Trata-se de Ação de 

Destituição do Poder Familiar c/c Pedido de Acolhimento Institucional 

formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor das crianças 

WENDER GABRIEL SILVA DUARTE, 07 (sete) anos de idade e MARIANA 

DA SILVA DUARTE, de 04 (quatro) anos de idade, já qualificadas nos 

autos.Em síntese, consta da exordial que desde o ano de 2015 o Conselho 

Tutelar vem acompanhando a situação das crianças, vítimas de 

negligência e maus tratos que culminaram em inúmeros processos judiciais 

em desfavor de seus genitores.O Parquet aduziu inúmeros episódios que 

permitem concluir pela situação de risco em que se encontram os 

menores, motivo pelo qual foi deferida a concessão de tutela de urgência, 

visando o acolhimento institucional das crianças WENDER GABRIEL SILVA 

DUARTE, 07 (sete) anos e MARIANA DA SILVA DUARTE, de 04 (quatro) 

anos junto à Casa de Passagem “Francisca Isaura Moreira”, sediada no 

município de Juara/MT (Ref.4).Em sentença proferida em sede de 

embargos de declaração foi determinada a suspensão do convívio familiar 

dos infantes em face de seus genitores até a sentença final de 

manutenção da institucionalização (Ref.21).Apresentação de Laudos de 

estudo psicossociais acostados aos autos (Ref.73/74/75).Os autos 

vieram conclusos.É o breve relato.Fundamento e decido. Inicialmente, é de 

grande valia ressaltar que também tramita nesta Vara única, ação de 

guarda dos infantes WENDER GABRIEL e MARIANA DA SILVA DUARTE - 

Código n° 39502, na qual as partes pleitearam a conexão da demanda à 

presente ação que, além da destituição do poder familiar, também possui o 

objetivo de regulamentar a guarda dos menores.Posto isto e à vista de 

tudo que consta dos autos, DETERMINO que a secretaria desta Vara 

promova a reunião das respectivas ações, [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35464 Nr: 1348-23.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Silveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320-0

 Vistos em substituição legal.

À evidência, estando os autos em conformidade com os eventos da 

execução, não apresentando incongruência matemática, conforme 

manifestação ministerial e da defesa, HOMOLOGO o cálculo da pena de 

Ref.58.

Aguardem os autos em Secretaria para fiscalização do cumprimento da 

pena.

Intimem-se o recuperando e seu Advogado.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 1108-68.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nei Roque Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Vistos em substituição legal.

Cuida-se de manifestação do reeducando NEI ROQUE PONTES em que 

pugna pela detração de pena em relação ao período compreendido entre 

16/11/2014 a 16/01/2016, porquanto teria cumprido prisão domiciliar em tal 

interstício.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Passo a decidir

A minuciosa análise dos autos revela que o pedido do reeducando não 

encontra esteio. Isso porque, infere-se da leitura do cálculo de pena que a 

data da prisão definitiva se deu em 06/06/2014, sem que se tenha 

promovido a qualquer interrupção do cumprimento da pena, ou seja, não 

houve a supressão do período de prisão domiciliar do cômputo do da pena 

impingida.

Em tom menos congestionado, pode-se afirmar que o período cuja 

detração de busca ver computada já está adequadamente considerada no 
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cálculo de pena, razão pela qual o mesmo se encontra hígido, conforme 

restou consignado na decisão de ref. 106 que o homologou.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o 

pleito do reeducando, mantendo incólume, pelas razões alhures 

invocadas, o cálculo de pena constante da Ref. 95.

Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 04 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31600 Nr: 1935-79.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Laurindo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Nascimento 

Gonçalves Drumond - OAB:62.626-MG, LOURENÇO GOMES 

GADÊLHA DE MOURA - OAB:21233, Wladislau Barros Siqueira - 

OAB:36.867-PE

 Processo nº 1935-79.2016.811.0019

Código nº 31600

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Em que pese a parte autora seja beneficiária da gratuidade de justiça, tal 

condição não afasta, por si só, a responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais decorrentes de sua sucumbência (art.98, §2° do 

Código de Processo Civil).

 Portanto, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (§

§2° e 3° do art.98, do CPC).

Arquivem-se os autos.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 04 de abril de 2017.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27122 Nr: 1272-67.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nerinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1272-67.2015.811.0019

Código n.º 27122

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Trata-se de petitório de Ref.122 em que a parte exequente pleiteia a 

suspensão do trâmite do cumprimento de sentença, em virtude da não 

localização de bens passíveis de constrição de titularidade do executado.

Pois bem. DEFIRO o pleito e determino a suspensão do processo pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, com fulcro no art.921, III, do CPC.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Após o transcurso do referido prazo, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 04 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37687 Nr: 2371-04.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José 

Xavier de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Sezar Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanni Ferreira de 

Vasconcelos - OAB:12.701/MT

 Vitos em substituição legal.

DEFIRO o pedido contido na cota Minsiterial retro.

Intime-se a Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, sob pena de revelia.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39502 Nr: 3242-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Yolanda Dozolina Biscaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnny Biscaro Duarte, Claudinéia Silva do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PORTO 

DOS GAÚCHOSVistos em substituição legal.Trata-se de ação de guarda 

com pedido de tutela antecipada ajuizada por YOLANDA DOZOLINA 

BISCARO, em face de CLAUDINÉIA SILVA DO NASCIMENTO e JOHNNY 

BISCARO DUARTE.Recebida a inicial, ocasião em que houve o deferimento 

dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora e determinada a 

realização de estudo psicossocial em sua residência (Ref.4).Em 

manifestação, o Parquet pugnou pela reunião da presente ação aos autos 

de medida de proteção (Cód.38999) que além da destituição do poder 

familiar objetiva a regulamentação da guarda dos menores (Ref.18). Em 

petitório de Ref.30, a parte autora pleiteia a conexão das ações, sob o 

mesmo fundamento. Laudos de estudo psicossociais (Ref.19 e 25).Os 

autos vieram conclusos.É o breve relato.Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifico que a presente demanda possui em seu polo ativo a 

avó paterna dos menores, visando a obtenção da guarda de seus netos 

que, atualmente, se encontram institucionalizados junto à Casa de 

Passagem no município de Juara/MT.Relata a autora já ter sido detentora 

da guarda do menor Wender Gabriel, ao passo que, a menor Mariana se 

encontrava sob a guarda dos requeridos, quando ambos foram 

institucionalizados.Em síntese, a autora busca reaver a guarda de seu 

neto, bem como adquirir a guarda de sua neta, a fim de que os irmãos 

possam conviver juntos sob seus cuidados.Por sua vez, compulsando os 

autos verifico que as partes pleiteiam a reunião da presente demanda com 

a ação de destituição do poder familiar inicialmente intentada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO, isto porque ambas objetivam a regulamentação de 

guarda das crianças WENDER GABRIEL SILVA DUARTE, 07 (sete) anos e 

MARIANA DA SILVA DUARTE, de 04 (quatro) anos.Imperioso ressalta que 

a conexão afigura-se, dentre outras hipóteses, quando há entre elas 

identidade de objeto ou causa de pedir, impondo a reunião das demandas 

para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes e 

incompatíveis entre si. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24912 Nr: 486-23.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Freitas, Elzira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.486-23.2015.811.0019Código n.º  24912Vara 

ÚnicaBLOQUEIO/PENHORA ONLINEVistos em substituição legal.Trata-se 

de petitório acostado aos autos pela parte exequente com pedido de 

penhora online a ser realizada em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, eventualmente existentes em conta bancária.Inicialmente, 

é importante ressaltar que as cooperativas de créditos passaram a 

integrar recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a 

expedição de ofício para tais instituições.Posto conseguinte, saliento que a 

penhora online de ativos em nome da parte devedora é perfeitamente 

cabível com o fito de alcançar a satisfação integral do débito exigido, 

mormente porque dentro da ordem preferencial legalmente prevista 

(art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou em aplicação em 

instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar.Desta feita, DEFIRO a 

penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que 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, o executado deverá ser intimado por meio de 

advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no 

disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo Civil. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24190 Nr: 207-37.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia e Sistemas 

Importação e Exportação Ltda, João Francisco de Paulo, Jefferson 

Bernardo de Lima, José Fernando Klinke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alberto Benatti 

Carmona - OAB:246.585/SP, Luiz Antonio Tavolano - OAB:35.377S/P, 

Lya Tavolano - OAB:70.902/SP, Paulo A. Ramos - OAB:303.789/SP

 Processo n.° 207-37.2015.811.0019Código n.º 24190Vara 

ÚnicaBLOQUEIO/PENHORA ONLINEVistos em substituição legal.Trata-se 

de petitório acostado aos autos pela parte exequente com pedido de 

penhora online a ser realizada em ativos financeiros de titularidade dos 

executados, eventualmente existentes em conta bancária.Inicialmente, é 

importante ressaltar que as cooperativas de créditos passaram a integrar 

recentemente o sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a 

expedição de ofício para tais instituições.Posto conseguinte, saliento que a 

penhora online de ativos em nome da parte devedora é perfeitamente 

cabível com o fito de alcançar a satisfação integral do débito exigido, 

mormente porque dentro da ordem preferencial legalmente prevista 

(art.835, I, do CPC), o dinheiro (seja ele em espécie ou em aplicação em 

instituição financeira) encontra-se em primeiro lugar.Desta feita, DEFIRO a 

penhora online, do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que 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, o executado deverá ser intimado por meio de 

advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim de cumprimento no 

disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março de 

2018.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 1419-36.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos de Retenção por Benfeitorias->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geral Agronegócios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Federal, Norival Faleiros, 

Rosa Adelia Nogueira Faleiros, Joabe Dauzacker Marques, José Marques, 

Francisca Faleiros Marques, Gustavo Alexandre Rodante Buissa, Ana 

Leticia Malerba Buissa, Espólio de José Alves Pereira, Manoel Nascimento 

Vieira Araújo, Izolina Marques Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimarães - 

OAB:12681-A - MT

 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 07 de junho de 2018, às 15:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7850 Nr: 553-77.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rita Maranhão Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Vistos, etc.

Ante ao pedido de fl. 108, entendo que a incumbência da conversão das 

55 reses em dinheiro pertença a parta autora.

Assim sendo, intime-se a parte autora, via DJE para, no prazo máximo e 

improrrogável de 05 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada do 

débito, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista processo da META 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139857 Nr: 2363-33.2017.811.0017

 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: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Caetano Ferreira e Esposa, Gilberto Luiz 

Resende e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar José Plentz Neto - 

OAB:18061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B

 Diante disso, não estão presentes os pressupostos legais configuradores 

da litispendência. Isso porque, é preciso que haja a tríplice identidade entre 

os elementos das duas ações para que elas sejam consideradas 

idênticas. Cumpre ressaltar que, os embargos de declaração devem se 

restringir às hipóteses previstas no art.1022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali 

enumerados. Sobre esse assunto, vale ressaltar que em hipóteses 

excepcionais terão efeito modificativo (rectius, infringente), vale dizer 

naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade, da 

contradição ou do erro material apontados acarretar “a inversão do 

desfecho consagrado no pronunciamento originário” (ARAKEN DE ASSIS. 

“Manual dos Recursos”, Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628). 

Conforme destacado em decisão proferida pela Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para 
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corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, 

sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da 

decisão surja como consequência necessária” (STJ, EDcl no AgRg no 

AREsp n.º 553.180/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 

15.10.2015). O §2.° do artigo 1.023 do CPC prevê expressamente a 

possibilidade de modificação da decisão com o acolhimento dos embargos. 

Inclusive a parte contrária manifestou-se sobre os embargos de 

declaração opostos (fls. 133/136), atendendo ao disposto no referido 

artigo. Dessa forma, verificando a presença de vício ensejador da via 

recursal aclaratória, resta-me julgar pelo provimento parcial destes 

Embargos de Declaração. Decido. Ante o exposto, RECEBO os presentes 

embargos de declaração e DOU PARCIAL PROVIMENTO para corrigir erro 

material existente e, consequentemente, anular a sentença de fl. 125 

(terceiro parágrafo). Intimem-se desta decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40360 Nr: 982-92.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Espigão do Leste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N.º 982-92.2014.811.0017 – Cód. 40360

Vistos, etc.

Considerando manifestação da Fazenda Pública Nacional à fl. 48, bem 

como o processo ter permanecido suspenso por mais de um ano, 

determino o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, com fulcro 

no artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens passíveis de penhora, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 10780 Nr: 1612-66.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Chiristichini & Cia Ltda, Nilson Christichini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N.º 1612-66.2005.811.0017 – Cód. 10780

Vistos, etc.

Considerando manifestação da Fazenda Pública Nacional à fl. 193, bem 

como o processo ter permanecido suspenso por mais de um ano, 

determino o arquivamento dos autos sem baixa na distribuição, com fulcro 

no artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 Encontrados que sejam, a qualquer tempo, bens passíveis de penhora, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia/MT, 06 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37511 Nr: 1407-56.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A união

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorocha Produtos Agropecuários Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1407-56.2013.811.0017 - Código n.º 37511

Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão da execução, pelo prazo de 01 (um) ano, 

atentando a Exequente para a necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito.

 Ressalto ainda, que durante o período descrito acima se suspenderá a 

prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo assinalado sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, determino o arquivamento dos autos (art. 40, § 2º da LEF).

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 06 de abril de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41756 Nr: 2175-45.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorceley do Carmo Borges, Ronaldo Santos 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139376 Nr: 2043-80.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Federal - Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perinácio Saylon de Andrade 

Lima - OAB:11.486/GO

 Autos ID N.º 139376

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 07/06/2018, às 

17h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Comunique-se a presente decisão ao Juízo Deprecante.

Intimem-se.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 25 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34593 Nr: 639-67.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Autos ID N.º 34593
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Vistos.

DEFIRO o requerido pelo Parquet às fls. 138, designando audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10/05/2018, às 17;00 min (horário Oficial 

do Estado de Mato Grosso), devendo o Senhor Gestor proceder o 

necessário, inclusive a expedição de carta precatória, se necessário.

Intime-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 25 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23108 Nr: 9-16.1999.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Lustig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Arlete Senhorinha Alves da Cruz - OAB:4440/MT, 

Douglas Alves da Cruz - OAB:5059/MT, Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com 

artigo 482, VI e 701 inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de promover a intimação da parte exequente para manifestar 

sobre a petição e documentos de fls. 493/497, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 450-30.2018.811.0098

 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: MUNICÍPIO DE GLORIA D'OESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Deste modo, acolho o parecer Ministerial de fls. 17/20, devendo ser 

intimado o autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de indeferimento, acoste aos autos o Alvará de Autorização da 

Vigilância Sanitária, ofício encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar para 

vistoria do local do evento e o respectivo Alvará de Prevenção Contra 

Incêndio e Pânico para a realização de festividade.Ainda deverá ser 

juntado pelo autor, no prazo fixado, o Ofício resposta ao Ofício n. 

048/2018, elaborado pela Polícia Militar, o comprovante do pagamento da 

“TASEG”, bem como que seja especificado pelo autor o horário de término 

do evento no dia 14 de abril de 2018.Caso entenda o requerente pelo não 

pagamento do “TASEG”, que seja apresentado documento que comprove 

a contratação de serviço de segurança para o evento, constando a 

qualificação do responsável pela atividade, o número de agentes 

contratados, juntando-se o Contrato de Prestação de Serviços de 

Segurança Particular.Após a juntada dos documentos, dê-se nova vistas 

dos autos ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Porto 

Esperidião/MT, 09 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 3159-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE 

FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 2. DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz:

 Vistos.

Considerando-se o teor do ofício do Presídio de Água Boa – MT, 

informando a impossibilidade de condução do réu para esta solenidade, 

designo audiência de continuação para o dia 18/05/2018 às 14h00minhrs 

(horário MT).

Intimem-se. Às providências.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 1244-08.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Eugênio de Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Colling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney - OAB:, Paulo Roberto Frantz Hippler - 

OAB:OAB/MT 23.346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Embargada, via DJE, para, querendo, no 

prazo de 15 dias, apresentar impugnação, conforme Decisão de ref. 4.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56987 Nr: 1217-25.2018.811.0080

 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: CLAIR TEREZINHA NICHTERVITZ, ERENEU NICHTERVITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, Nilce Zonta, JORGEMAR 

GONÇALVES DE BRITO, Juraci Rosa de Oliveira, Dalci Fietz Balz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57013 Nr: 1229-39.2018.811.0080

 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: JURACY FERNANDES DA SILVA, Jeovacy Pereira da 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, Raimundo Mendes da Conceição, 

Eurides Lacerda de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43599 Nr: 2332-52.2016.811.0080

 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: JOSE IVAN CARMELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA - 

SPE, MOACIR LAND ECKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Roque Zandona 

Paschoal - OAB:168.601/MT, Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:13521-A/MT, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP/217.166, 

Pablo Leonardo Cantuario de Abreu - OAB:21.440

 2. DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz:

 O feito está saneado e não há preliminares ou questionamentos 

processuais.

Declaro encerrada a instrução.

As partes saem intimadas para apresentar memoriais escritos em 15 dias.

Após, conclusos para sentença.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13444 Nr: 581-45.2007.811.0080

 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: Walter Rodrigues 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.: 17668 Nr: 858-56.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldomiro Marques

 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.: 13188 Nr: 281-83.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBINEI GRACIANO RODRIGUES

 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.: 13399 Nr: 532-04.2007.811.0080

 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: Reni Terezinha Reinehr

 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.: 14091 Nr: 69-28.2008.811.0080

 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: Antonio Gonçalves de Lima Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 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:
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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.: 12238 Nr: 758-43.2006.811.0080

 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: José Viana 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: JOSE ALVES DE SOUZA - 

OAB:MATR.1553340

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30693 Nr: 703-82.2012.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO-PROCURADORA - OAB:1873410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 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.: 12210 Nr: 726-38.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Candido da Cunha

 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.: 17793 Nr: 982-39.2010.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uribaldo Wentz e outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, JAIR GUARESCHI - OAB:67.271

 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.: 12877 Nr: 1401-98.2006.811.0080

 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: TEREZINHA MARIA DE BRITO

 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.: 12340 Nr: 853-73.2006.811.0080

 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: Norma Teresinha Perin de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 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: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B

 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:
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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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15362 Nr: 1324-21.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTONIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR - GERAL DA SUBPROCURADORIA GERAL FISCAL) 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Graziela Martins Porto 

- OAB:12579, Roberto Martinez Pinheiro - OAB:16466, Rubia Mara 

Barth - OAB:15253

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 7191 Nr: 457-67.2004.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União / Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uribaldo Wentz e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA (Procuradora) - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, JAIR GUARESCHI - OAB:67.271

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12088 Nr: 621-61.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:, Maria Helena dos Santos Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 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.: 31695 Nr: 482-65.2013.811.0080

 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: GERALDA LUIZA DA COSTA LEITE

 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.: 19081 Nr: 877-28.2011.811.0080

 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: Antonia Maria 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.: 19036 Nr: 832-24.2011.811.0080

 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: Augusta dos Santos 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 
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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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42429 Nr: 1069-85.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 

HOSPITALAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE SOUZA OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE LIMA DE ANDRADE - 

OAB:146372

 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 CRISTIANE LIMA DE ANDRADE, para 

que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e reais) no prazo de 05 (cinco) 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 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42642 Nr: 1193-68.2016.811.0079

 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): SOUZA E PEREIRA REZENDE LTDA EPP, Linda 

Márcia Pereira de Resende, ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte 

requerente ANDRE DE ASSIS ROSA, para efetuar o pagamento das 

custas e despesas para distribuição da Carta Precatória a ser enviada ao 

Juízo de Iporá - GO, visando a Citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48944 Nr: 2045-58.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 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 MARCIA MARIA SMIELEVSKI, para que, 

providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 25,00 (vinte e reais) no prazo de 05 (cinco) 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 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55655 Nr: 1352-40.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES - ME, Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41162 Nr: 577-93.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLAUDIA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 MAURO PAULO GALERA MARI, para 

que, providencie o deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e reais) no prazo de 05 (cinco) 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 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36396 Nr: 148-63.2015.811.0079

 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): JOÃO MARQUEZ DE BARROS, CARLOS DE 

BARROS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte 

requerente SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI, para efetuar o pagamento 

das custas e despesas para distribuição da Carta Precatória a ser 

enviada ao Juízo de Montes Claros de Góias - GO, visando a Citação do 

executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 700-57.2017.811.0079

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Farouk Naufal - OAB:MT 2.371, Victor Oliveira de Lima 

- OAB:MT 17.649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Considerando-se que os réus peticionam frequentemente no processo, 

tendo - inclusive - um de seus advogados (Dr. Antônio de Moraes Pinto 

Júnior - OAB/MT 3.652-A) comparecido a este Gabinete na data de hoje 

solicitando urgência na apreciação dos diversos pedidos já formulados, 

entendo INCONGRUENTE essa situação de ausência de citação alegada 

na petição de REF 92 pela parte autora.

Assim, manifestem-se os réus sobre a ausência de citação alegada, no 

prazo de 5 dias, visto que é DEVER DAS PARTES não criar embaraços à 

efetivação das decisões judiciais.

SECRETARIA: Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30724 Nr: 626-76.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regilene Santana Cláudio CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP

 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 INTIMAR o patrono da parte exequente 

para se manifestar sobre a devolução da Carta Precatória enviada ao juízo 

de Água Boa - MT, para avaliação de fls. 96 e verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31682 Nr: 105-97.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSE LUIS OU RAIMUNDO NONATO 

LOBATO COSTA, ITAMAR MOTA DOS SANTOS, SIDNEI CENTA, EDSON 

ANDRADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:MT/4.456-0

 Vistos em correição (PROCESSO PERTENCENTE A META 02 DO CNJ).

 Considerando-se que as testemunhas foram oividas e os acusados foram 

interrogados, declaro encerrada a instrução criminal.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

 Após, tornem conclusos para SENTENÇA.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, uma vez que o presente feito pertence a 

Meta 02 do CNJ e requer providência imediata e urgente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16632 Nr: 1329-46.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS, SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição (PROCESSO PERTENCENTE A META 02 DO CNJ).

 Considerando-se que os acusados já foram interrogados, certifique a 

secretaria deste Juízo o cumprimento das cartas precatórias expedidas 

nos autos.

 Deverá a secretaria para tanto expedir ofício e contatar o Juízo 

Deprecado via telefone, se necessário.

 Após, declaro encerrada a instrução criminal.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

 Por fim, tornem conclusos para SENTENÇA.

 SECRETARIA: cumpra-se com urgência, pois o presente feito pertence a 

Meta 02 do CNJ e requer providência imediata.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33182 Nr: 12-03.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, 

JEFFERSON DE SANTANA PEDROSA MARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Fabiana Nápolis Costa - OAB:OAB/MT 

15.569, SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734, Sidney Rodrigues 

de Lima - OAB:OAB/MT 16.653

 Vistos em correição (PROCESSO PERTENCENTE A META 02 DO CNJ).

 Cumpra-se decisão retro, intimando-se a defesa técnica dos acusados 

para apresentação de alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em caso de inércia, intime-se pessoalmente os acusados para 

constituírem advogado, sob pena de remessa dos autos à Defensoria 

Pública.

 Após, tornem conclusos para SENTENÇA.

 Saliento que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e requer 

providência imediata e urgente.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8596 Nr: 828-34.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LIDIO SOMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CÉSAR MARIANO 

- OAB:20.291 OAB/CE

 Vistos em correição (PROCESSO PERTENCENTE A META 02 DO CNJ).

 Intimem-se as partes (Ministério Público e defesa) para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência, na forma do artigo 422 do CPP.

 Após, tornem conclusos para deliberações e designação de sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri.

 SECRETARIA: cumpra-se COM URGÊNCIA, pois o presente feito pertence 

a Meta 02 do CNJ e requer providência imediata e urgente.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55611 Nr: 1333-34.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Deus Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O peticionamento eletrônico torna, presumidamente, verídicos os 

documentos juntados com a inicial. Entretanto, tratando-se de cópia digital 
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de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução 

do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou 

secretaria.

 Na espécie, ausente nos autos o cheque original, que dá lastro à 

monitória e, em razão da possibilidade de circulação dos títulos mediante 

endosso, determino que o autor apresente a cártula na Secretaria desta 

Vara Única, no prazo de 15 dias.

Certifique-se o arquivamento do título original ou decurso in albis do prazo.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16003 Nr: 703-27.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Assim, tenho para mim que o trâmite de um processo sem qualquer 

finalidade útil, viola consideravelmente a própria Constituição Federal, 

ainda que vá de encontro ao disposto na súmula do Superior Tribunal de 

Justiça. E isso não implica entrave qualquer, visto que não há enunciado 

da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal a respeito do 

assunto.Destarte, compulsando os autos, reconheço a EXTINÇÃO DA 

PUNIBLIDADE do acusado MÁRCIO PEREIRA DE BRITO, já qualificado nos 

autos, o que faço com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, ambos do 

Código Penal.Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. 

Expeça-se o necessário. Às providências. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55548 Nr: 1305-66.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38933 Nr: 1317-85.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Coelho Brito - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI MELLO MINUCCI - 

OAB:13215

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte REQUIDA 

apresentar a procuração ad judicia no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36059 Nr: 2621-56.2014.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie: Recolhimento 

de Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e o deposito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45461 Nr: 247-62.2017.811.0079

 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: BFsCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie: Recolhimento 

de Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e o deposito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46222 Nr: 667-67.2017.811.0079

 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: BFsCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie: Recolhimento 

de Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e o deposito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39078 Nr: 1378-43.2015.811.0079

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDBLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie: Recolhimento 

de Custas Judiciais, Taxas Judiciárias e o deposito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55767 Nr: 1392-22.2018.811.0079

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA AUGUSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:MT 22.857-O, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55629 Nr: 1343-78.2018.811.0079

 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: MARIA DE JESUS PEREIRA LEITE

 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:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15053 Nr: 1385-16.2007.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 Vistos em correição (PROCESSO PERTENCENTE A META 02 DO CNJ).

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de ADELCINO MARQUES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, 

pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 214, c.c. art. 224, "a", 

c.c. art. 225, inciso II, c.c. artigo 226, inciso II, todos do Código Penal 

Brasileiro.

 A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2007 (fls. 68/71), ocasião 

em que foi determinada a citação pessoal do réu.

 Defesa preliminar apresentada às fls. 81/83.

 Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de 

instrução e julgamento.

 Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, sendo o 

acusado interrogado.

 As partes apresentaram alegações finais.

 Consta dos autos, conversão do julgamento em diligência para o fim de 

realizar estudo psicológico com as vítimas e acusado.

 Laudos psicológicos das vítimas acostados aos autos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, esclareço que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e 

requer providência imediata e urgente.

 Analisados os autos, observo que, AINDA NO ANO DE 2015, este Juízo 

converteu o julgamento em diligência e determinou avaliação psicológica 

no acusado.

 Desde 2015 até o presente momento não consta laudo psicológico do 

acusado, aguardando os autos HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS tão somente 

a referida diligência para encerramento da instrução criminal.

 Desta forma, em observância ao princípio da ampla defesa e 

considerando-se a intimação da psicóloga para tal finalidade à fl. 417, fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias para juntada do laudo aos autos.

 Intime-se a psicóloga com urgência.

 Após, declaro encerrada a instrução criminal. Intimem-se as partes para 

apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

 Por fim, tornem conclusos para SENTENÇA.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55765 Nr: 1390-52.2018.811.0079

 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: RITA MACHADO DONIZETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:MT 22.857-O, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55624 Nr: 1338-56.2018.811.0079

 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: JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 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:

 Vistos em correição.
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Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31607 Nr: 19-29.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ALCIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que o acusado foi intimado do teor da sentença de 

pronúncia em novembro de 2017 (carta precatória anexa aos autos) e até 

o presente momento não interpôs recurso, ante a preclusão lógica, 

reconheço o trânsito em julgado da sentença.

 Intimem-se as partes (Ministério Público e defesa) para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Saliento que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e requer 

providência imediata e urgente.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55625 Nr: 1339-41.2018.811.0079

 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: JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 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:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55609 Nr: 1332-49.2018.811.0079

 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: SINVALDO JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 1364-54.2018.811.0079

 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: JOANA CAIADO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.
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Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 3459-91.2017.811.0079

 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: AOW, VBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14325 Nr: 987-14.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Tiago de Queiroz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT, Izabel Cristina C. Gattass - OAB:MT - 9700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão anterior, intimando as partes acerca da expedição 

da requisição de pequenos valores e precatória requisotória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13377 Nr: 39-72.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jaeder Fagundes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, e em 

cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e Provimento 

nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com finalidade 

de intimar a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da referida impugnação, conforme artigo 9º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33491 Nr: 457-05.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Dimas dos Santos

 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:

 Face a juntada do oficio de fls. 120, informando a implantação do 

beneficio, e em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do 

CPC e Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes 

autos, com finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12195 Nr: 18-33.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bispo, Zenaide Rocha dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a juntada do oficio de fls. 135, informando a implantação do 

beneficio, e em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do 

CPC e Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes 

autos, com finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo legal. Bem como para contraarrazoar o Recurso de 

Apelação de fls. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31994 Nr: 454-84.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Costa Alves

 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:

 Face a juntada do oficio retro, informando a implantação do beneficio, e 

em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12237 Nr: 72-96.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora, para que findo o prazo requerido 

devera se manifestar nos autos, sob pena de extinçao do fieto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33732 Nr: 640-73.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sidicley Pereira Neto

 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:

 Tendo sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, e em 

cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e Provimento 

nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com finalidade 

de intimar a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

acerca da referida impugnação, conforme artigo 9º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30481 Nr: 324-31.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Nunes Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 53/54, pelo que DESIGNO 

audiência justificação para o dia 11 DE ABRIL DE 2018, ÀS 17H45MIN, 

momento em que será avaliada a justificativa do reeducando MARCOS 

NUNES MAGALHÃES para o descumprimento das condições fixadas no 

regime aberto.

DETERMINO a intimação pessoal de MARCOS NUNES MAGALHÃES da 

designação de audiência, devendo o Senhor Oficial de Justiça, ao cumprir 

o ato, CERTIFICAR se o reeducando possui condições financeiras de 

constituir advogado.

Caso não possua condições para a contratação, desde já NOMEIO como 

Defensor Dativo o Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Fev 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 DESTACO que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido 

e a complexidade que a causa requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 119 Nr: 119-56.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Fidelis Simon - 

OAB:MT - 3.506

 Intimação da parte autora da decisao a seguir: Vieram os autos 

conclusos, tendo em vista o fim do prazo de suspensão do processo, 

deferido ainda sob a égide do CPC/73.

 O Superior Tribunal de Justiça-STJ, exarou o entendimento de que nesses 

casos, há necessidade de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento do feito, para só então iniciar a contagem do prazo 

prescricional e aplicação da regra de prevista no CPC/2015 (RE 1.620.919 

– PR).

Pelo exposto, INTIME-SE a parte autora para dar andamento no feito ou 

manifestar acerca da continuidade da suspensão nos termos dos artigos 

921, 922 e 1.056 do CPC/2015, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10102 Nr: 737-83.2008.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getúlio Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10.603, Neula de Fátima 

Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a juntada do oficio de fls. 142/143, informando a implantação do 

beneficio, e em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do 

CPC e Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes 

autos, com finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33068 Nr: 88-11.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato - CRMV-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. da S. Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportada aos autos as informações ora deferidas(infojud), INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31724 Nr: 187-15.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em detida análise a estes autos apensos, abro VISTA ao Ministério 

Público e subsequentemente à defesa (defensor dativo nomeado nos 

autos principais), para se manifestarem em relação ao laudo pericial de 

exame de insanidade mental (fls. 69/73) que já foi concluído, momento em 

que deverão pugnar pela homologação do aludido ou apresentar quesitos 

suplementares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30421 Nr: 262-88.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdO, KOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, acerca 

da certidao negativa do oficial de justiça, de fls. 138, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinçao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 13990 Nr: 651-10.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Alaides de Oliveira, KOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maike Welys Francisco Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora, que após o decurso do prazo 

requerido, devera se manifestar nos autos, independenemente de nova 

intimação, sob pena de extinçao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48236 Nr: 3049-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo de Oliveira Importações e 

Exportações - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar após o decurso do 

prazo requerido, independentemente de nova intimação, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33483 Nr: 450-13.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Duvirges Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a juntada do oficio retro, informando a implantação do beneficio, e 

em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10000 Nr: 660-74.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar as contrarrazões do 

recurso de apelação de fls. 196/200, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9720 Nr: 512-63.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liudreci da Rocha Souza

 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:

 Face a juntada do oficio de fls. 163/164, informando a implantação do 

beneficio, e em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do 

CPC e Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes 

autos, com finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12087 Nr: 1393-06.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Martins Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49773 Nr: 112-97.2018.811.0052

 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: Gedson Rogerio Bordovicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49518 Nr: 1-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Coelho de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:OAB/MT 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45553 Nr: 1695-54.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLAF, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Processo n.º 1695-54.2017.811.0052 – Código: 45553

Vistos em correição.

Compulsando os autos observa-se que foi realizada audiência de tentativa 

de conciliação, com participação do Ministério Público, onde as partes 
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entabularam acordo em relação ao pedido de alimentos.

Conforme ref. 35, foi acordado que o requerido ficaria responsável pelo 

valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo 

vigente, sobre a remuneração do requerido, cujo valor deverá ser 

descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária 

indicada nos autos, bem como responsável por 50% (cinquenta por cento) 

do valor das despesas extraordinárias com a infante, desde que 

devidamente comprovadas.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre 

AMANDA LINO VIEIRA, menor impúbere, neste ato representada por sua 

genitora ROSANGELA LINO ALBARES VIEIRA e SEBASTIÃO VIEIRA DA 

CRUZ atinente ao valor dos ALIMENTOS, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos e legais.

 1) OFICIE-SE a Polícia Militar deste Estado, a fim de proceder com o 

desconto do valor dos alimentos.

 2) Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12/07/2018 às 

14:00 horas, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo legal, sob pena de preclusão, salvo se informado o comparecimento 

independente de intimação.

3) DETERMINO o desentranhamento dos documentos ref. 37, devendo os 

mesmos serem acostados ao respectivo procedimento, e após, seja 

enviado ao Ministério Público, tento em vista se tratar de comunicação de 

descumprimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria de Penha.

4) Ciência ao Ministério Público.

 5) Após, de tudo cumprido e certificado, aguarde-se em cartório a 

realização de solenidade.

 CUMPRA-SE, com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39733 Nr: 690-31.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Manéa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, razão pela qual CONDENO o requerido a pagar a requerente a 

importância de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), a titulo de 

indenização por DANO MORAL, com juros legais a partir do evento danoso 

e correção monetária a partir da data desta decisão.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo na importância de 10% (dez por cento) sobre o 

valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.Transitada 

em julgado, remetam-se os presentes autos ao ARQUIVO, com baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.CCUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33435 Nr: 408-61.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrid Emanuelle Gomes Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de fls. 116, à Secretaria da Vara Única para:

1) AGENDAR de nova data para realização da perícia.

2) INTIMAR as partes para ciência da data e local da realização da perícia, 

bem como, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos. Caso não encaminhado novos quesitos, considerar 

os quesitos apresentados na contestação (fls. 79-v/80).

3) CIENTIFICAR O perito quanto ao PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o 

exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre o periciado.

4) COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:

a) INTIMAR AS PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);

b) EXPEDIR CERTIDÃO em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos processos de 

competência delegada da Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da 

Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal;

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30965 Nr: 820-60.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora que após o decurso do prazo 

requerido, devera se manifestar independentemente de nova intimação, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30281 Nr: 116-47.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para aopresentar as contrarrazoes do 

recurso de apelação de fls. 121/126, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50415 Nr: 458-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WTL, FCRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6606, Jair de Oliveira Lima - OAB:MT - 4823 - B, 

Yago Gattass Crepaldi - OAB:21.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 458-48.2018.811.0051 (Código 50415)

Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão de ref. 14, designo audiência de instrução para 

o dia 11/04/2018 às 16h30min.

Intimem-se os requerentes.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32277 Nr: 736-25.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone da Penha Pereira, JVdPPdV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar as contrarrazões do 

recurso de apelação de fls. 114/118, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31424 Nr: 1286-54.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecida da Conceição Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a juntada do oficio retro, informando a implantação do beneficio, e 

em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35147 Nr: 77-45.2015.811.0052

 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): MdFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 1.634, inciso I do Código Civil, e 

arts. 22, 249, do ECA (Lei 8.069/90) c/c o art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a representação por infração administrativa promovida pelo 

Ministério Público Estadual em desfavor de Maria de Fátima Guilherme, 

para o fim de condená-la ao pagamento de MULTA de 03 (três) salários 

mínimos vigentes da data desta sentença, ante a gravidade dos fatos, a 

ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

desta urbe.Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

INTIME-SE a representada para o pagamento voluntário do débito em trinta 

(30) dias. Se, eventualmente, excedido tal prazo sem que a representada 

satisfaça o pagamento da multa, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para fins do artigo 214, §1º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Considerando que não consta nenhuma informação nos 

autos de nenhum parente que possa exercer a guarda provisória do 

adolescente, INTIME-SE a representada para no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar a este Juízo, nome e endereço de alguns parentes que possam 

exercer a guarda provisória do adolescente, caso não seja informado, 

será colocado o adolescente em uma família substituta. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.FIXO a verba honorária devida ao curador nomeado em 

02 (dois) URD, ou seja, R$ 1.793,00 (mil setecentos e noventa e três 

reais). Expeça-se certidão.Sem custas nos termos do artigo 98 do 

CPC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45762 Nr: 1769-11.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcantara - 

OAB:OAB/MT 15.351, MILENA GONÇALVES DE ALCÂNTARA - 

OAB:19644/O

 Pelo exposto (...) Por outro lado, indefiro o pedido referente ao item “d”, 

porque com o deferimento da liminar supra já estará resguardado 

eventuais direitos da Requerente, não vislumbrando, portanto, ao menos 

por ora a necessidade da providência pretendida pela Requerente; 8)Por 

fim, no que diz respeito à figura do fiel depositário, entendo que deve 

recair na pessoa do Requerido, pois, até o momento é o responsável pela 

administração de referidos bens, NOMEANDO-O como fiel depositário, 

mediante termo, com as advertencias legais, até decisão final ou ulterior 

deliberação deste Juízo.9)Seja intimado o Requerido sobre concessão da 

Tutela Antecipada de urgência, para querendo recorrer sob pena de 

estabilização nos termos do art. 304 do CPC. 10)Cumprido o determinado 

acima, o pedido da ação principal terá de ser formulado pela Autora no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos mesmos autos, nos termos do art. 308 do 

CPC, devendo para tanto, intimar a Autora através de seu advogado 

independentemente de novo despacho.11)E caso não for efetivado no 

prazo de 30 (trinta) dias, o juiz julgará improcedente o pedido principal 

formulado pela Autora ou extingue o processo sem resolução de mérito, 

inciso I, II e III do art.308 do CPC.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Após, o pedido principal, conclusos os autos.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 1007-34.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Jesus Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 1007-34.2013.811.0052 – Código 32543

Vistos em correição.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

JAIR DE JESUS BRAGA, pela suposta prática do crime previsto no artigo 

244 do Código Penal.

O réu foi citado (fl. 109) e apresentou reposta escrita à acusação (fls. 

123-v/125).

Foram inquiridas a testemunha de acusação CLEONICE FERNANDES 

RODRIGUES BRAGA (fls. 142/142-v) e a testemunha de defesa ERICA 

ALMEIDA ALVES (fl. 177), sendo que, à fl. 182, a defesa desistiu da oitiva 

da testemunha VILMA APARECIDA DE JESUS, em razão de sua não 

localização (fl. 141).

Consigno que entre os documentos anexados na certidão de conversão 

de tipo de tramitação (andamento de 13/12/2017), consta a Carta 

Precatória do interrogatório do réu e sua respectiva mídia.

Dessa forma, dou por encerrada a instrução criminal.

 Diante da suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública nesta comarca, 

NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. MARCELO VIARO BARROSO, 

OAB/MT n. 13290-A, para que atue como advogado nesta ação, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução 

n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

1- Remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO e intime-se a defesa 

para que, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem 

memoriais finais;

2- Após, remetam-se os autos conclusos para sentença;

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-48.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 
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(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro designa o dia 01 DE AGOSTO de 2018, às 16:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-33.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 01 DE AGOSTO de 2018, às 17:00 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-18.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 01 DE AGOSTO de 2018, às 17:30 Horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70485 Nr: 1633-16.2014.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE AZEVEDO, LEANDRO 

SANTANA MARIM, PRISLAYNE BRITO BARBOSA, ALMERINDO MESQUITA 

NARDES, ALAIR FERREIRA LEITE, JORVANDO LEITE DA CRUZ, BELINE 

JOSÉ DE OLIVEIRA, CRISTIANA SILVA DE LIMA GUEDES, JACIRA LEITE 

DA CRUZ, ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSIRENE VITAL DA 

SILVA LEITE, DENISE MARIA DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS DOS REIS, 

JERONIMO DE ALMEIDA PEREIRA, WALDÉCIO BOM DESPACHO DE 

AMORIM, BENEDITO RIBEIRO, ANTONIO RODRIGUES DA COSTA, 

GONÇALINA PEREIRA DO NASCIMENTO, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES, 

OLGA MARIA DA SILVA BARRETO, NOELI CECÍLIO DA SILVA, ODETE 

MATILDES DE ARRUDA PEDROSO, FLORENTINO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, DONATO FERREIRA DE CAMPOS, MARIA IVANETE 

FERREIRA DA CRUZ, LEANDRO BENEDITO GOMES, BENEDITO 

PETRONILHO DE SOUZA, BEATRIZ DA CONCEIÇÃO FERREIRA DIAS, 

GESUINO AUGUSTO GOMES, JOSÉ MANOEL GOMES, AUZE DA GUIA 

MESQUITA NARDES, ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO, ANDERSON 

MESQUITA NARDES, JOÃO BENEDITO DE CAMPOS, MACARIO FERREIRA 

DE CAMPOS, LIANDRA VIEIRA NUNES, ALUIZIO MESQUITA NARDES, 

ALEX MESQUITA NARDES, LAURA REGINA SILVA LEÃO E GUEDES, 

ALINOR LUIZ DE ARRUDA, ATAÍDE EDILTON DE ARRUDA, DONATO 

FERREIRA DE CAMPOS, DONATO FERREIRA DE CAMPOS, ISABEL 

CRISTINA BARBONI, NESINHA MARIA DE CAMPOS SILVA, ALEFF 

MESQUITA PEREIRA LEITE, ALBISNEY MESQUITA NARDES, ADIL 

MESQUITA NARDES, ESMAEL PINTO DE ARRUDA, CARLOS JOSE D 

EOLIVEIRA, EZIO BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL IMÓVEIS LTDA, VALDIR LEITE DA 

SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ OSCAR COSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RAUL AUGUSTO ALVES - OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Raul Augusto Alves, OAB/MT 23.447 (Tel: 3362-0855 ou 99620-7473) 

como Defensor Dativo das partes requerentes Adil Mesquita Nardes e 

outros, 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.: 70485 Nr: 1633-16.2014.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE AZEVEDO, LEANDRO 

SANTANA MARIM, PRISLAYNE BRITO BARBOSA, ALMERINDO MESQUITA 

NARDES, ALAIR FERREIRA LEITE, JORVANDO LEITE DA CRUZ, BELINE 

JOSÉ DE OLIVEIRA, CRISTIANA SILVA DE LIMA GUEDES, JACIRA LEITE 

DA CRUZ, ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSIRENE VITAL DA 

SILVA LEITE, DENISE MARIA DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS DOS REIS, 

JERONIMO DE ALMEIDA PEREIRA, WALDÉCIO BOM DESPACHO DE 

AMORIM, BENEDITO RIBEIRO, ANTONIO RODRIGUES DA COSTA, 

GONÇALINA PEREIRA DO NASCIMENTO, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES, 

OLGA MARIA DA SILVA BARRETO, NOELI CECÍLIO DA SILVA, ODETE 

MATILDES DE ARRUDA PEDROSO, FLORENTINO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, DONATO FERREIRA DE CAMPOS, MARIA IVANETE 

FERREIRA DA CRUZ, LEANDRO BENEDITO GOMES, BENEDITO 

PETRONILHO DE SOUZA, BEATRIZ DA CONCEIÇÃO FERREIRA DIAS, 

GESUINO AUGUSTO GOMES, JOSÉ MANOEL GOMES, AUZE DA GUIA 

MESQUITA NARDES, ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO, ANDERSON 

MESQUITA NARDES, JOÃO BENEDITO DE CAMPOS, MACARIO FERREIRA 

DE CAMPOS, LIANDRA VIEIRA NUNES, ALUIZIO MESQUITA NARDES, 

ALEX MESQUITA NARDES, LAURA REGINA SILVA LEÃO E GUEDES, 

ALINOR LUIZ DE ARRUDA, ATAÍDE EDILTON DE ARRUDA, DONATO 

FERREIRA DE CAMPOS, DONATO FERREIRA DE CAMPOS, ISABEL 

CRISTINA BARBONI, NESINHA MARIA DE CAMPOS SILVA, ALEFF 

MESQUITA PEREIRA LEITE, ALBISNEY MESQUITA NARDES, ADIL 

MESQUITA NARDES, ESMAEL PINTO DE ARRUDA, CARLOS JOSE D 

EOLIVEIRA, EZIO BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL IMÓVEIS LTDA, VALDIR LEITE DA 

SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ OSCAR COSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RAUL AUGUSTO ALVES - OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da decisão a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Indefiro o pedido formulado pela parte Autora de ref. 32, haja vista que a 

citação por edital é restrita aos casos previstos no artigo 256 do 

CPC/2015. Compete à parte promover as diligências necessárias no 

sentido de fornecer ao Poder Judiciário os meios necessários para a 

efetiva e célere entrega da prestação jurisdicional. In casu, a parte 

demandante não comprovou ter esgotado os meios no sentido de localizar 

o atual endereço dos demais herdeiros. Desse modo, diga a parte autora 

em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do feito. No mais, determino que seja nomeado aos 

Autores defensor dativo, haja vista a suspensão das atividades da 

Defensoria Pública nesta comarca. Cumpra-se na íntegra a decisão de ref. 

03. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83366 Nr: 1936-25.2017.811.0053

 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: SSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Silvana Silva de Castro, por si e representando os 

menores Giovanna Pereira de Castro e Gean Hebert Pereira Castro, em 
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desfavor de Manoel Leonardo da Silva Pereira, para: (i) decretar o divórcio 

do casal; (ii) regulamentar a guarda compartilhada dos menores entre os 

genitores (iii) condenar o requerido a pagar aos infantes, a título de 

pensão alimentícia, a quantia mensal correspondente a R$500,00 

(quinhentos reais), mediante depósito em conta da genitora dos infantes; 

(iv) por fim, defiro que a Requerente volte a usar o nome de solteira. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Entretanto, uma 

ressalva é necessária. O valor da pensão alimentícia aos filhos, por 

exigência legal, deverá ser reajustada para manter o poder aquisitivo, 

conforme os reajustes do salário mínimo. Essa correção é necessária e 

está prevista no art. 1.710, do Código Civil, e visa a que se mantenha o 

poder aquisitivo da pensão, evitando-se nova ação, periodicamente. 

Transitada em julgado, expeçam-se os competentes mandados e 

arquivem-se os autos. Sem custas ou honorários pela Justiça Gratuita que 

defiro à ambos os litigantes.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Diante do exposto, não verifico o segundo requisito autorizador da 

concessão da tutela provisória de urgência. Por outro lado, também não 

verifico a presença de nenhuma das hipóteses autorizadoras da 

concessão da tutela de evidência, elencadas no artigo 311 do Código de 

Processo Civil. Conquanto seja certo que o proprietário tem a faculdade de 

usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha, também certo é que o direito 

de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais, à teor do art. 1.228 do Código 

Civil.Assim, considerando que o requerido fundamentou seu pedido liminar 

nos termos da tutela especial da posse – que é inaplicável na espécie -, 

bem como não demonstrou os requisitos da tutela provisória (urgência ou 

evidência) – diga-se que sequer fez qualquer comentário sobre, tenho que 

seu pedido liminar deve ser indeferido.Isto posto, e, pelo o que mais 

consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar requerido por Edgar Veiga 

Moneró.Considerando que as partes requeridas compareceram 

espontaneamente na Secretaria do Fórum, postulando por defensor 

dativo, DOU-OS por citados, nos termos do art. 246, inc. III do Código de 

Processo Civil.Deste modo, intime-se a defensora dativa já nomeada nos 

autos para que apresente contestação em favor dos requeridos.Intime-se 

o autor (DJE), através do seu patrono.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70645 Nr: 1720-69.2014.811.0053

 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: EDMUNDO BORGES DA SILVA, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA, ABNER PINHEIRO DA CRUZ, JANE IZES DE ARRUDA 

FERREIRA, EDVALDO DA SILVA NASCIMENTO, MAURINO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, MANOEL ESTEVÃO NASCIMENTO, CORNELIO CENTURIÃO, 

OSMAR RAMOS DA CRUZ, MARCO ANTONIO BATISTA RIBEIRO, JACI 

TAVARES DA SILVA, ENIL DA SILVA NASCIMENTO, IZES JANE DE 

ARRUDA, LUIZ JORGE DA COSTA, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER, JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EDILMA DA 

SILVA NASCIMENTO, EDSON DA SILVA NASCIMENTO, SEBASTIANA 

RODRIGUES BENEVIDES COSTA, EDIVAN ROGERIO CANAL, VANEZA 

APARECIDA DOS SANTOS, MARILENE CORREA DA CRUZ, AUDÁLIO 

TAVARES, GILSON TAVARES, GILDO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO UMBERTO PAULI, CARLOS BARU 

DERQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PORTEL MARTINS - 

OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Edmundo Borges da Silva, João Batista Alves 

Barbosa, Maurino Gonçalves de Oliveira, Jane Izes de Arruda Ferreira, 

Edvaldo da Silva Nascimento, Abner Pinheiro da Cruz, Cornelio Centurião, 

Osmar Ramos Da Cruz, Marco Antonio Batista Ribeiro, Jaci Tavares Da 

Silva, Manoel Estevão do Nascimento, Enil da Silva Nascimento, Izes Jane 

de Arruda, Luiz Jorge da Costa, José Augusto Rodrigues do Nascimento, 

Edilma da Silva Nascimento, Edson da Silva Nascimento, Sebastiana 

Rodrigues Benevides Costa, Edivan Rogerio Canal, Vaneza Aparecida dos 

Santos, Marilene Correa da Cruz, Audálio Tavares, Gilson Tavares e Gildo 

Tavares em face de Carlos Baru Derquim e Hilário Umberto Pauli, para 

DETERMINAR à parte requerida abstenha-se de molestar/transgredir o 

curso da estrada municipal citada na prefacial por quaisquer meios, pena 

de multa diária, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de 

violação do preceito proibitório ora determinado, sem prejuízo da incidência 

do crime de desobediência (CP, art. 330).Custas pela parte requerida. 

Condeno, ainda, a parte requerida aos honorários advocatícios da parte 

adversa, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-13.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA NUNES CUNHA (REQUERENTE)

AUGUSTO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA OAB - MT24223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILDCA COSTA GODOY OAB - MT0013877A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 10 de abril de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-36.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos, bem como, se 

assim quiser, apresente contrarrazões ao recurso inominado interposto. 

Santo Antônio do Leverger, 10 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000435-19.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE APARECIDA XAVIER MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 
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do Leverger, 10 de abril de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73495 Nr: 2880-06.2016.811.0039

 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: BRUNA AGUILEIRA BELCHIOR, ASSIS ELIAS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

LTDA-ME, EDUARDO VINÍCIUS DE MELO FANELI, ROGÉRIO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES BACCAN JÚNIOR - 

OAB:RO 2.823-A, CHARLES KLEBER RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 Código nº. 73495.

Vistos.

Considerando o calendário forense, redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 08 de maio de 2018, às 14h 30 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64534 Nr: 1766-66.2015.811.0039

 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: WILTON DIAS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 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: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 DELIBERAÇÃO:

Vistas às partes para apresentação de alegações finais.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Matheus Tostes Cardoso

Advogado Requerente

Wilton Dias Padilha

Requerente

Miriele Garcia Ribeiro

Procuradora Municipal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57353 Nr: 1814-59.2014.811.0039

 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: EVANDRO FRANCISCO HONORATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, HOSPITAL REGIONAL DRº ANTONIO FONTES, 

DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA DE CASTRO 

SEOLDO LIMA - OAB:145541, JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11.243, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, MARCELO 

GERALDO COUTINHO HORN - OAB:13522/B, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:5.702-A, MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA 

- OAB:PROC.ESTADO, PEDRO OVELAR - OAB:OAB/MT 6270, PEDRO 

SALIM CARONE - OAB:PROC. DO ESTADO

 DELIBERAÇÃO:Vistos. Inicialmente, acolho o pedido da parte para 

designação de audiência para momento posterior à perícia médica, no 

entanto, a solenidade será agendada após a apresentação do laudo 

pericial para evitar redesignações desnecessárias em razão do tempo de 

produção do laudo por parte do perito.Ainda, defiro o pedido das partes no 

sentido de proceder à oitiva de um dos requeridos na presente solenidade 

(Dr. Domingos Sávio Pedroso de Barros), e defiro a dispensa de 

comparecimento do requerido Dr. Domingos, uma vez que teve sua oitiva 

realizada no presente ato. Acolho o pedido da parte requerida e 

DETERMINO A INTIMAÇÃO do médico perito Dr. Marcos Benedito Correa 

Gabriel, médico inscrito no CRM-MT 2949 para manifestar seu aceite no 

que tange à nomeação para realização de perícia médica requerida nestes 

autos, bem como para que se manifeste com agendamento de dia e 

horário para a realização da perícia. Consigno que a Dra. Daniela 

Menegucci será ouvida como testemunha do juízo e, quando da 

designação de nova data de audiência (a ser feita após a realização de 

perícia médica), deverá ser impreterivelmente intimada na Praça Major 

João Carlos, nº 99, sala 5, bairro Centro, Cáceres OU Rua 6 de outubro, nº 

251, bairro Centro, Cáceres-MT.Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para a 

juntada de substabelecimento. Mantenho os autos conclusos para a 

análise do pedido em sede de tutela antecipada quanto aos alimentos, 

formulado em petição inicial pelo D. causídico.Cumpra-se.Nada mais 

havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. sendo que os 

presentes assinam a ata.Lílian Bartolazzi Laurindo BianchiniJuíza de 

DireitoMarcos Antônio Silva de LimaAdvogado RequerenteSebastião José 

da SilvaAdvogado RequerenteEvandro Francisco Honorato da 

SilvaRequerenteManoel Alexandre MaioquinAdvogado RequeridoPedro 

OvelarAdvogado Requer idoDomingos Sav io  Pedroso de 

BarrosRequeridoJanaina Sampaio de OliveiraRepresentante Associação 

Congregação Santa CatarinaGustavo Rafael da Rocha SilvaRepresentante 

Associação Congregação Santa CatarinaMarcia Palmiro da Silva e 

LimaProcuradora do Estado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57618 Nr: 1914-14.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITÓRIO PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Mantenho os autos conclusos para análise dos Embargos de Declaração 

de protocolo 80235.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

José Vitório Pavin
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Requerente

Kleber de Souza Silva

Advogado

Regivaine dos Santos Reis

Preposta Nissan

Rosiane Pereira dos Santos

Advogada

Gilson Carlos Ferreira

Advogado

Wilson José de Matos

Preposto Saga

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62312 Nr: 976-82.2015.811.0039

 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: ANTÔNIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Tendo em vista que até o presente momento não fora realizada audiência 

de conciliação e, considerando o anseio das partes em tentar promover 

um acordo, Acolho o pedido das partes e SUSPENDO o processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias para tentativa de acordo entre as partes.

 Postergo a análise do pedido de nova designação de audiência promovido 

pelo requerido em razão da tentativa de conciliação, uma vez que, caso 

seja logrado êxito, o pedido perderá seu objeto.

 Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre a realização ou não de conciliação/acordo entre as 

partes.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Vanessa Moritz Luz

Defensora Pública

Antônio Gonçalves

Requerente

Silvio José Columbano Monez

Advogado Requerido

Jair Fernandes

Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77448 Nr: 1036-84.2017.811.0039

 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: JOSÉ VITÓRIO PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 .Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 15h00min, para tomada de depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas, que deverão ser 

OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo de 15 (quinze) dias da intimação 

desta decisão, na forma do art. 357, § 4º c/c art. 450, todos do CPC, sob 

pena de preclusão. Para fins de depoimento pessoal, intimem-se as 

partes, pessoalmente, advertindo-as nos termos do artigo 385, § 1º, do 

CPC.Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na impossibilidade 

de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, 

§§1º e 4º do CPC] deverão as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apresentar as testemunhas e os respectivos endereços que requer que 

seja a intimação feita pela via judicial. Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 04 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57064 Nr: 1669-03.2014.811.0039

 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: HOSANA MADALENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 Autos: 1669-03.2014.811.0039.Cód. 57064.Vistos. Bruno dos Santos 

Barros e Alessandra dos Santos Barros, menores impúberes, neste ato 

representados por Hosana Madalena dos Santos, que ajuízam Ação de 

Cobrança de Diferença de Indenização do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores, em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A., todos devidamente 

qualificados.Contestação apresentada nos autos de ref. 16.Após, o 

requerido pleiteou a produção de provas sob ref. 36, em ref. 53, 

requerendo a parte autora a designação de audiência de instrução e 

julgamento a fim de aclarar o ponto controvertido nos autos.É o breve 

relato.Fundamento e decido.As partes são legítimas e estão regulamente 

representadas. Não havendo nulidades ou preliminares a serem 

apreciadas, declaro o feito saneado. Defiro as provas requeridas, quais 

sejam depoimento pessoal das partes e a inquirição de testemunhas. Da 

Prova Testemunhal e Depoimento Pessoal do AutorQuanto à prova 

testemunhal DEFIRO tal pedido pleiteado, vez que a produção de prova 

testemunhal e o depoimento pessoal do autor têm a finalidade de 

comprovação dos fatos alegados.Para tanto, designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 22 de agosto de 2018, às 

15h30min, para tomada de depoimento pessoal das partes e oitiva de 

testemunhas, que deverão ser OBRIGATORIAMENTE arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias da intimação desta decisão, na forma do art. 357, § 4º 

c/c art. 450, todos do CPC, sob pena de preclusão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20253 Nr: 411-31.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e em 

consequência HOMOLOGO o cálculo apresentado pela contadoria judicial 

de fl. 211 no valor de R$ 8.324,98 (oito mil trezentos e vinte e quatro reais 

e noventa e oito centavos), a título de verba pretérita e R$ 832,50 

(oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) de verba devida a 

título de honorários advocatícios.Condeno a parte impugnada em custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da condenação [art. 85,§19 do CPC] sobrestada a sua 

cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 

98, §3º, CPC.Após o decurso do prazo para interposição de recurso 

cabível, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida para 

que proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 
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535, II, CPC].Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, 

CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.Intimem-se. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos-MT, 04 de Abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56919 Nr: 1606-75.2014.811.0039

 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: AMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ROSIMAR 

DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº. 1606-75.2014.811.0039

CÓDIGO Nº. 56919

Vistos.

1) De proêmio, DETERMINO a conversão do presente feito em cumprimento 

de sentença com escopo no artigo 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil, devendo ser retificada a capa dos autos e o sistema 

Apolo;

2) Intime-se a parte executada pessoalmente no endereço informado nos 

autos para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento;

3) Caso o executado, no prazo assinalado acima, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetivou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de fazer, DETERMINO QUE SEJA REALIZADO O 

PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, aplicando-se, no que 

couber, as disposições do artigo 517 e artigo 528, §1º, ambos do Código 

de Processo Civil;

4) Se não pagar, nem se escusar, de imediato proceda-se com a penhora 

e avaliação de bens, conforme dispõe o art. 829 do Código de Processo 

Civil, quanto às prestações vencidas anteriores ao pedido de cumprimento 

de sentença e as que vencerem no curso do processo executivo;

5) Se for penhorado bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do 

devedor, se casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no 

Cartório de Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o 

mandado de inscrição, ex vi art. 844 do Código Processo Civil. Se o 

devedor, ao nomear os bens à penhora, atribuir valor aos bens e o credor 

concordar, nos termos do art. 871, I, Código Processo Civil, não se 

procederá à avaliação por avaliador.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61570 Nr: 769-83.2015.811.0039

 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: ALESSANDRA ALVES DA SILVA, PABLO HENRIQUE 

ALVES DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO REIS LEMES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 769-83.2015.2017.811.0039

CÓDIGO Nº. 61570

Vistos.

DEFIRO o petitório de referência 130, DETERMINO que seja alterado no 

sistema eletrônico fazendo constar no polo ativo da presente ação 

somente o nome do Sr. Pablo Henrique Alves Dourado, tendo em vista que 

já alcançou a maioridade.

 1) De proêmio, DETERMINO a conversão do presente feito em 

cumprimento de sentença com escopo no artigo 513 e seguintes do 

Código de Processo Civil, devendo ser retificada a capa dos autos e o 

sistema Apolo;

2) Intime-se a parte executada pessoalmente no endereço informado nos 

autos para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento;

3) Caso o executado, no prazo assinalado acima, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetivou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de fazer, DETERMINO QUE SEJA REALIZADO O 

PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, aplicando-se, no que 

couber, as disposições do artigo 517 e artigo 528, §1º, ambos do Código 

de Processo Civil;

4) Se não pagar, nem se escusar, de imediato proceda-se com a penhora 

e avaliação de bens, conforme dispõe o art. 829 do Código de Processo 

Civil, quanto às prestações vencidas anteriores ao pedido de cumprimento 

de sentença e as que vencerem no curso do processo executivo;

5) Se for penhorado bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do 

devedor, se casado. Após, sendo o caso, registre-se a penhora no 

Cartório de Registro de Imóveis, intimando-se a exequente para retirar o 

mandado de inscrição, ex vi art. 844 do Código Processo Civil. Se o 

devedor, ao nomear os bens à penhora, atribuir valor aos bens e o credor 

concordar, nos termos do art. 871, I, Código Processo Civil, não se 

procederá à avaliação por avaliador.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79088 Nr: 1840-52.2017.811.0039

 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: VANIR DE OLIVEIRA COSTA, LUIZ PAULO DE OLIVEIRA 

COSTA, EVANDRO CEZAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Defiro o pedido formulado pela parte requerente.

 Designo o dia 23 de abril de 2018, às 15h 30min, para a inquirição da 

testemunha Luiz Gerônimo Vicente da Silva, devendo esta ser intimada 

para a solenidade.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Gustavo de Oliveira Rosales, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Vanir de Oliveira Costa

Requerente

Luiz Paulo de Oliveira Costa

Requerente

Evandro Cezar Costa

Requerente

Wagner Ricci da Silva

Advogado Requerente

Celso Fernandes
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Requerido

Adermo Mussi

Advogado Requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71579 Nr: 1971-61.2016.811.0039

 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: AMDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1971-61.2016.811.0039.

Código nº. 71579

Vistos.

Trata-se de Pedido de Substituição de Curador proposta por Ana Maria 

dos Santos da Silva em face de Julia dos Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Consta que o atual curador da interditada veio a falecer, pugnando assim 

pela substituição da cutela removendo Sr. Nilson Norato e incluindo a Sra. 

Ana Maria dos Santos da Silva.

Em referência nº. 38, foi juntado o Laudo Psicossocial.

Instado a se manifestar o Ministério Público, pugnou pelo deferimento do 

pedido.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Alega a requerente, em síntese, que o curador da interditada faleceu, 

sendo que atualmente é quem exerce de fato a curatela é a Sra. Ana 

Maria dos Santos da Silva.

Considerando que o laudo psicossocial considerou apta a Sra. Ana Maria 

a obter a curatela de sua irmã, vejo que o pedido merece acolhimento, 

advertindo-a que esse múnus representa também a necessidade de 

prover todos os cuidados pessoais da interditada e, no caso versando, de 

acordo com o relatório da requerente, diante de suas condições pessoais, 

certamente atenderá aos interesses da interditada, possibilitando, acima 

de tudo, assistência e proteção.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, 

DEFIRO o pedido para que se proceda a SUBSTITUIÇÃO da curatela para a 

Sra. Ana Maria dos Santos da Silva.

Expeça-se o respectivo termo, nos moldes do artigo 759 do Código de 

Processo Civil.

Comunique-se a substituição da curatela ao Cartório de Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome da 

interdita e de seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, 

tudo nos termos do art. 755, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71777 Nr: 2046-03.2016.811.0039

 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: GILMAR CAPELETTI

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença ao requerente consistente numa 

renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde o requerimento administrativo, ou seja, 

24.02.2016, fixando, nos termos do §8º, do art. 60, o prazo estimado de 

01 (um) ano, a contar a partir da implantação do benefício, DEVENDO o 

requerente participar de programa de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social, 

bem como solicitar eventual prorrogação administrativamente, não 

podendo a Autarquia revogar o benefício antes do prazo 

concedido.Ressalto que o benefício concedido nestes autos pode ser 

revisto pelo INSS, sem necessidade de prévia autorização judicial, 

consoante art. 101 da Lei 8.213/91.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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67019 Nr: 193-56.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HERNANDES PIRES SILVERIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246

 Autos nº 193-56.2016.811.0039

Código nº 67019

Vistos em recesso.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público, sendo que designo 

audiência de instrução para o dia 12 de abril de 2018, às 15h00min. para a 

inquirição da testemunha LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Ás providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de dezembro de 2017.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85170 Nr: 2215-04.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA FERREIRA DA CRUZ, Cpf: 

00790212714, Rg: 1068181, 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.

 Despacho/Decisão: “Vistos etc. 1) Primeiramente constata-se que a 

requerida, presente na audiência de 17/02/2016, ref.23, saiu devidamente 

intimada para apresentação de contestação. Conforme certidão de ref. 26, 

porém, a requerida deixou de contestar no referido prazo. Diante disso, 

DECRETO a revelia da requerida. 2) Mesmo decretada a revelia, friso que 

já fora deferida a produção de prova oral, o qual mantenho, pois a questão 

em baila exige-se também a prova do quantum alegado, eis que se sabe 
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que os efeitos da revelia não se operam de forma absoluta. 3) Ante a 

petição de ref.49 com os respectivos documentos, é caso de 

processamento da habilitação de herdeiros, nos termos dos artigos 

687/692. Frise-se que a habilitação de herdeiros trata-se de processo 

autônomo que tramita dentro de uma causa principal. Com efeito, nos 

termos do art. 689 do CPC, suspendo o referido feito, para que se 

promova a citação pessoal da requerida no prazo de 5 dias. Anoto que 

embora foi decretada a revelia da requerida neste feito, como o processo 

de habilitação de herdeiros é autônomo, entendo necessário nova citação, 

salientando porém que eventual contestação, nesta caso, limitará apenas 

quanto a qualidade de herdeiros ora indicado na petição de referencia 49. 

3) DEFIRO o pedido de vistas dos autos a Defensora para a localização da 

requerida. Informado o endereço, independentemente de novo despacho, 

proceda a citação da requerida nos termos desta decisão. Cumpra-se. Às 

providências”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Staut Romera, 

digitei.

Sapezal, 09 de março de 2018

Élcio Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 2205-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOARES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da r. 

Sentença - ref. 35 prolatada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95056 Nr: 2600-15.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA GONZAGADE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado para 

manifestar-se nos autos, acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104652 Nr: 3974-32.2017.811.0078

 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: GISELE GASPAR DO SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39344 Nr: 1644-09.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA., PAULINO CEZAR BULLA, FABIANA PEGORER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos constato que o exequente juntou a 

planilha atualizada do débito, conforme determinado tempestivamente.

Assim, em atenção à petição de ref. 24, tendo em vista que foi 

demonstrado os esgotamento das medidas para localização de bens dos 

executados, DEFIRO a consulta INFOJUD em face dos executados para 

juntada das três últimas declarações de Imposto de Renda.

Após a juntada da consulta, que tem caráter sigiloso, o exequente deverá 

ser intimado para manifestação no prazo de 05(cinco) dias para requerer 

o que entender de direito.

Por fim, PROCEDA o senhor Gestor Geral com o cadastramento do 

advogado do exequente que proceda às anotações necessárias, junto ao 

sistema processual, bem como à capa dos autos, a fim de que as 

publicações intimações relativas ao presente feito e destinadas ao 

Executado, seja realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer 

Pereira Gionédis OAB/MT 16.691/A, sob pena de nulidade.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102880 Nr: 3060-65.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO EDUARDO CHIERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 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.: 82994 Nr: 1408-81.2015.811.0078

 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: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLI LESSA DA SILVA

 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(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 
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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.: 77981 Nr: 1964-20.2014.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:11913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerda da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça - ref. 51, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 82877 Nr: 1351-63.2015.811.0078

 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): ROSELI CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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.: 86260 Nr: 2608-26.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FERREIRA DA SILVA

 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(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.: 85316 Nr: 2267-97.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE MARIA FICNER DE GODOY, ERVINO 

HERPICH

 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(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.: 85239 Nr: 2235-92.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANICE MARIA BEZ BATTI, VILCEU LUIZ BEZ BATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/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 
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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.: 79818 Nr: 195-40.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CRYSTINA STOCO, FABRÍCIO 

ROCHA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 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 das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 2205-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SOARES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para impugnação a contestação apresentada às ref. 29 

no prazo legal, bem como requerer o que entender de direto.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-17.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DAS DORES MOTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDES MENEZES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na sede deste Juizado para a data de 13.06.2018 

às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-97.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parta autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência conciliação designada para 28/05/2018 em 15:20h, na sede 

deste Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-82.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 28/05/2018 às 15:40h na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-67.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, na sede deste Juizado Especial, na data de 

28/05/2018 Hora: 16h00min.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28919 Nr: 1445-89.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francinaldo Paulo Raimundo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por FRANCINALDO PAULO RAIMUNDO DE LIMA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fins 

de DETERMINAR a RESTITUIÇÃO do montante correspondente ao que foi 
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efetivamente adimplido pelo autor, inerente aos meses de março a agosto 

do ano de 2017, já subtraído o correspondente a média de consumo dos 

aludidos meses, para tanto, fixo a média em R$60,00 (sessenta reais) por 

cada mês, o saldo remanescente deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros moratórios 

de 1% a.m., desde o evento danoso (súmulas 43 e 54, ambas do STJ), 

bem como, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos 

morais, com correção monetária desde data do arbitramento, na forma da 

súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento 

lesivo, na forma do artigo 398 CC e Súmula 54 STJ. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC/15.4.Disposições finaisConsiderando que o requerido foi 

vencido, na esteira do disposto no art. 85 §2º, do CPC/15, CONDENO o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.PRECLUSA 

a via recursal, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26680 Nr: 188-29.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Sousa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 70), o acusado, por intermédio de Defensor Dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 72/73), arrolando como suas as 

mesmas testemunhas pela acusação.

 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 28 de agosto de 

2018, às 14h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas 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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27409 Nr: 620-48.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 56), o acusado, por intermédio de Defensor Dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 61/62), arrolando como suas as 

mesmas testemunhas pela acusação.

 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 28 de agosto de 

2018, às 16 horas.

Intimem-se as testemunhas arroladas 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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23290 Nr: 97-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Severo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 98-verso), o acusado, por intermédio de Defensor 

Dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 100/101), arrolando como 

suas as mesmas testemunhas pela acusação.

 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 29 de agosto de 

2018, às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas 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 Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25976 Nr: 918-74.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Morschheuser da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 56), o acusado, por intermédio de Defensor Dativo, 
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apresentou resposta à acusação (fls. 58/59), arrolando como suas as 

mesmas testemunhas pela acusação.

 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 28 de agosto de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas 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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30725 Nr: 383-77.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Dias de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:17579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Vistos. Concedo o prazo de cinco dias para juntada do 

substabelecimento/procuração. Com as oitivas das testemunhas, resta 

exaurida a finalidade da carta precatória nesta comarca. Com ou sem a 

juntada do substabelecimento no prazo dado, devolvam-se os autos ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26397 Nr: 1197-60.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc. Preliminarmente homologo o pedido do representante do 

Mnistério Público de desistência da testemunha Vanderson Henrique da 

Silva. Inquirida a vítima e testemunhas presentes, bem como procedido o 

interrogatório do acusado, e, não havendo mais provas a serem 

produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução processual. 

As partes apresentaram alegações orais em audiência, sendo proferida a 

Sentença, com a fundamentação em áudio, seguindo o dispositivo nesta 

ata. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva 

do Estado, para o fim de absolver Luciano Fonseca, quanto à acusação 

de prática do delito do Art. 147 do Código Penal, o que faço com fulcro no 

Art. 386 III do CPP. DISPOSIÇÕES FINAIS. Comunique-se ao Instituto de 

Identificação da presente sentença absolutória, informando-lhe o número 

do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que deu origem 

a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC). Fixo à título de 

honorários advocatícios ao Dr. Magaiver Baesso dos Santos o valor de 7 

URH. Devolva-se o valor da fiança prestada pelo acusado, considerando 

que a sentença foi absolutória. Cumpra-se o contido no art. 201, §§ 2º e 

3º do CPP e 21 da Lei 11340/06. Saem os presentes intimados nesta 

audiência, sendo que as partes desistiram do prazo recursal. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilos e arquive-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21939 Nr: 79-20.2014.811.0094

 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: NCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALABSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413

 DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

preenchimento dos pressupostos autorizadores da responsabilização 

moral perseguida na exordial.Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem, caso requeiram a produção de prova oral em audiência, o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Consigne-se que 

em relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 

455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via 

judicial quando for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como 

figurar no rol de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em 

que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo 

em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério 

Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol 

do Art. 454 do CPC. Sem prejuízo das providências alhures, na forma 

pleiteada pelo MPE no item III dos pedidos da exordial (fls. 15/verso), bem 

como, atentando-(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21973 Nr: 108-70.2014.811.0094

 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: Ronaldo Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Tabaporã, Clodoaldo Alves 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - 

OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

Considerando que foi pleiteada a produção de prova em audiência por 

ambas às partes, DECIDO:

I – DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 13:30 horas;

II – Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado 

o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 
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de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas 

elencadas no rol do Art. 454 do CPC.

 III – EXPEÇA-SE Carta Precatória com a finalidade de inquirição das 

testemunhas que não residam nesta Comarca;

V – INTIMEM-SE os autores e os requeridos pessoalmente, vez que, foi 

pleiteado o depoimento pessoal das partes.

VI – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21493 Nr: 858-09.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cabreiras da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B, Donizete Rúpolo - OAB:MT/16.028

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

réu ANTÔNIO CABREIRAS DA SILVA na sanção do art. 14, da Lei nº 

10.826/03.4. Dosimetria A individualização da pena em concreto deve 

atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal. 4.1 (...) 

Pena FinalInexistindo outras causas e circunstâncias a incidir na espécie, 

cabe ao réu ANTÔNIO CABREIRAS DA SILVA, em relação ao delito 

descrito no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, a pena de 02 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo, face à situação econômica do réu (art. 

49, § 1º e art. 60, ambos do CP). Deve o valor do dia-multa ser atualizado 

monetariamente a partir da data do fato (STJ-Resp 91.264-SP, DJU de 

02.03.98, p. 128).4.2 Regime de CumprimentoCom base no art. 33, § 2º, 

“c”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do 

Código Penal, considerando que o réu não é reincidente, estabeleço o 

REGIME ABERTO, desde o início, para a execução da pena privativa de 

liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) as gerais 

mencionadas nos incisos I a IV do art. 115 da LEP, certo de que o 

comparecimento a juízo deverá ser mensal.(...) .5. Providências 

FinaisTransitada em julgado para a acusação, ANTES de comunicar o 

Tribunal Regional Eleitoral e o Instituto de Identificação; e expedir Guia de 

Execução Penal, façam os autos conclusos para a apreciação do 

preconizado pelo artigo 110 do Código Penal (PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20101 Nr: 393-34.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelsulino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Destarte, sem maiores delongas, rejeito as preliminares suscitadas. 

Assim, não havendo qualquer questão de ordem material ou processual 

que possa impedir o prosseguimento do feito, impõe-se o seu 

prosseguimento com a devida instrução processual. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de agosto de 2018, às 16hs30 min. 

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, para 

comparecerem à audiência acima designada. Façam-se as intimações 

necessárias, expedindo-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas que residem em outras Comarcas, se necessário for. 

Intime-se o acusado, pessoalmente, acerca da audiência designada. 

Ciência ao Ministério Público. Intime-se o advogado o requerido via DJe. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6242 Nr: 1259-86.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Cerem Peralta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, para 

comparecerem à audiência acima designada.Observa-se da defesa que o 

acusado arrolou como suas as mesmas testemunhas arroladas na peça 

acusatória. Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta 

Precatória para inquirição das testemunhas que residem em outras 

Comarcas, se necessário for.Intime-se o acusado, pessoalmente, acerca 

da audiência designada. Ciência ao Ministério Público.Intime-se o advogado 

o requerido via DJe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6675 Nr: 1693-75.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Hermes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvelina da Conceição Bezerra Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção ao postulado de fls. 81/85, visando o regular prosseguimento 

do feito, INTIME-SE o depositário fiel do bem penhorado às fls. 15, 

adjudicado em favor do exequente, consoante consta às fls. 53, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos a atual localização do 

respectivo bem, sob pena de incorrer nas penalidades descritas no art. 

77, §2º ou §5º, do CPC.

Sem prejuízo da providência alhures, considerando que a presente 

execução visa à satisfação do saldo remanescente, defiro a PENHORA 

ONLINE pleiteada às fls. 85. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12267 Nr: 261-74.2012.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Fernandes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:SP/84.314, 

Márcio Frederico Arruda Montenegro - OAB:MT/15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, ante a inércia do exequente DECLARO EXTINTA a presente 

ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/15.4.Providências FinaisCustas finais, caso houver, pelo requerente, 

sendo que deixo de condenar a parte em honorários ante a inexistência de 

contraditório.PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28462 Nr: 1210-25.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APGA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Devidamente citado (fl. 37), o acusado, por intermédio de Defensor Dativo, 

apresentou resposta à acusação (fls. 40/42), arrolando como suas as 

mesmas testemunhas pela acusação.

 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 28 de agosto de 

2018, às 17h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas 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

 Cod. Proc.: 21623 Nr: 994-06.2013.811.0094

 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: Meire Van Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1Dispositivo“Ex positis”, DECLARO EXTINTA, sem resolver o mérito a 

presente demanda, pela perda superveniente do objeto, bem como, perda 

superveniente do interesse de agir e necessidade, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.4.Providências 

FinaisExpeça-se certidão em favor do patrono nomeado às fls. 26, de 

acordo com os honorários já fixados por ocasião da nomeação.Condeno a 

requerente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento), a ser calculado com base no valor da causa, na forma do art. 

85, §§2º e 3º, I, do CPC, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade, 

ante a gratuidade deferida às fls. 88, com fundamento no art. 98, §3º, do 

referido Diploma Legal.Com o transito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

respectivas baixas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 435-73.2018.811.0094

 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: Luciano Bontempo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico – Tributária C/C Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

Luciano Bontempo, em face de Estado de Mato Grosso, em que o 

requerente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento da inicial 

sem adiantamento de custas e despesas processuais.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15, in 

verbis:

“ (omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e o expressivo valor dos 

bens inventariados, tem-se, em um primeiro momento, elementos que 

demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos 

hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas 

e despesas processuais, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30831 Nr: 436-58.2018.811.0094

 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: Gilmar Lourenço de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico – Tributária C/C Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

Gilmar Lourenço de Souza, em face de Estado de Mato Grosso, em que o 

requerente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento da inicial 

sem adiantamento de custas e despesas processuais.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15, in 

verbis:

“ (omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e o expressivo valor dos 

bens inventariados, tem-se, em um primeiro momento, elementos que 

demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos 

hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas 

e despesas processuais, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30835 Nr: 438-28.2018.811.0094

 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: Aparecido Veridiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídico – Tributária C/C Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 
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Aparecido Veridiano da Silva, em face de Estado de Mato Grosso, em que 

o requerente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento da inicial 

sem adiantamento de custas e despesas processuais.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15, in 

verbis:

“ (omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e o expressivo valor dos 

bens inventariados, tem-se, em um primeiro momento, elementos que 

demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de imposto de rende e/ou outros documentos 

hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para custear as custas 

e despesas processuais, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23278 Nr: 90-15.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc. Preliminarmente, destituo o advogado antes nomeado para 

proceder à defesa da Requerida, nomeando neste ato o Dr. Agnaldo Valdir 

Pires, sendo que os honorários serão distribuídos na sentença de forma 

uniforme. (...) Sendo assim, defiro o pedido formulado pelo Ministério 

Público, bem como aquele realizado pela avó materna Margareth para o fim 

de determinar que as visitas das menores serão realizadas 

quinzenalmente (aos finais de semana), sendo dispensada o 

acompanhamento do Conselho Tutelar, bem como a possibilidade de que a 

genitora se faça presente nas referidas visitas. Determino, para tanto, que 

após as visitas a equipe multidisciplinar faça relatório com as menores a 

fim de colher informações sobre as visitas. De igual maneira, defiro as 

visitas em metade das férias escolares das menores à Sra. Margareth, 

sendo que a primeira parte das férias de julho se iniciarão com a avó 

materna, ficando a outra metade para os avós paternos e, nas férias do 

final de ano a primeira parte ficará para os avós paternos sendo a 

segunda metade à cargo da avó materna. No período das férias, fica a 

Sra. Margareth autorizada a viajar com as menores, sendo de sua total 

responsabilidade. De igual maneira, após o período deve a equipe 

multidisciplinar elaborar um laudo com as menores. III - Por se tratar de 

causa envolvendo menores, bem como, fundamentado no pode geral de 

cautela e, no artigo 129, III, do Estatuto da Criança e Adolescência, 

determino que a genitora realize acompanhamento psicológico mensal pela 

equipe multidisciplinar do juízo ou equipe do CRAS (podendo ser realizada 

pelo juízo da Comarca aonde resida), devendo ser elaborado pela equipe 

laudo de acompanhamento, sendo tais laudos enviados e juntados nesses 

autos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30612 Nr: 322-22.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junta Comercial do Estado do Paraná, Estado 

do Paraná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.No mais, defiro o pedido de emenda da inicial, 

para incluir Luiz Inácio Amâncio, no polo passivo da demanda. 

Promovam-se as alterações necessárias. Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30706 Nr: 375-03.2018.811.0094

 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: EHHA, EHA, NH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com relação ao pedido de alimentos provisórios, considerando o binômio 

necessidade e possibilidade, e ainda, ante a falta de prova nos autos, fixo 

os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do valor do salário 

mínimo vigente, o que equivale aproximadamente a quantia de R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), a ser pago em favor do 

menor até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, devendo ser 

depositados na conta bancária indicada à fl. 10, bem como, 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da infante. DA 

GUARDA A guarda dos filhos, Emanoel Henrique Hech Arruda e Eloah 

Heck Arruda, permanecerá com a genitora, Niuara Heck, ficando conferido 

ao genitor o direito de visitas, na forma exposta à fl. 09. Expeça-se o 

termo de Guarda Provisória em favor da genitora. Considerando que a 

Conciliadora Judicial pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de 

oralidade da Vara, nos termos do art. 334, § 1º, do CPC, DETERMINO que a 

Secretaria designe data para audiência, de acordo com a pauta da 

Conciliação. Cite-se e intime-se o requerido, no endereço declinado na 

exordial, bem como, intime-se a parte autora para que compareça à 

audiência, acompanhada de seu(s) advogado(s), com as advertências 

legais, contidas no art. 334, §§ 8º, 9º e 10º do CPC. O prazo para a parte 

requerida, oferecer contestação é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial, 

será na forma estabelecida no art. 335 do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20188 Nr: 480-87.2012.811.0094

 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: Maurílio Aparecido Semensato, Florinda Marin 

Semensato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Geraldo Vozniak - 

OAB:12979/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 168, pelo qual a genitora da parte 

autora pugna pela habilitação no polo ativo da presente demanda, 

suspendo o feito executivo (art. 689, in fine, CPC) e CITE-SE pessoalmente 

a parte Caixa Econômica, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto ao pleito de habilitação no polo ativo da presente lide, 

nos termos do art. 690, parágrafo único, do NCPC;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da União, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 09/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito Diretora 

do Foro em Substituição Legal na Comarca de Tapurah, Estado do Mato 

Grosso, na forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

 EXONERAR, a pedido, a Senhora DANYARA MESQUITA DE ABREU, 

portadora do RG. N. 86743086, SSP/PR, CPF. 055.146.529-80, do cargo de 

Assessor de Gabinete I, PDA-CNE-VII, do Gabinete do Magistrado da Vara 

Única da Comarca de Tapurah, com efeitos a contar do dia de 6 de abril de 

2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 9 de abril de 2018.

 MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 15790 Nr: 489-51.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Agro Comercial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Luis Caspers Stragliotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235 MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8,247 - B

 Vistos etc.

Intime-se o devedor por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se 

voltem conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se, expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53384 Nr: 1273-42.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA PAMELA MARQUES BARELLA, 

NIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias promova o recolhimento do 

complemento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 360,00 

devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresente o comprovante de pagamento de diligência nos autos, sob pena 

de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26059 Nr: 663-50.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Gobbi, Ines Batistelli Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para dar andamento ao feito no prazo de 15 dias, 

considerando que a penhora on-line restou negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46723 Nr: 2242-28.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S.A. INDUSTRIAS QUIMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI - EPP, ADALBERTO 

TIRLONI, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO 

- OAB:246.281 SP, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - OAB:285739, 

Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:MT 6298-A

 Processo n°: 2242-28.2014.811.0108 (Código 46723)

Exequente: Iharabras S/A Industrias Químicas

Executados: Adalberto Tirloni Epp

EXECUÇÃO

VISTOS.

Analisando os autos, verifica-se que após a penhora e avaliação do bem 

imóvel, a parte exequente pugnou pela realização de hasta pública, sendo 

que, apesar de regularmente intimada, a parte executada permaneceu 

inerte quanto aos referidos atos.

Ocorre que, posteriormente à designação do ato de alienação do bem, a 

parte devedora apresenta impugnação à avaliação, contudo, há de se 

ressaltar a sua inércia após a sua regular intimação para manifestação, 

motivo pelo qual mantenho o laudo da oficial de justiça.

Ademais, quanto a existência de hipoteca sobre o bem, consoante 

matrículas inclusas (f.90-98), determino a suspensão da hasta pública, a 

fim de que os credores hipotecários sejam regularmente intimados sobre o 

presente execução.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de abril de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53446 Nr: 1308-02.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ORZECHOVSKI ME, Daniel 

Orzechovski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência para cumprimento do mandado, a ser expedido nestes autos, 

devendo para tanto, acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por meio do site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53592 Nr: 1377-34.2016.811.0108
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ORZECHOVSKI ME, Daniel 

Orzechovski, ASBEL TORRES PONTES ORZECHOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência para cumprimento do mandado, a ser expedido nestes autos, 

devendo para tanto, acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por meio do site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62440 Nr: 692-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPO, SLKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada de urgência, para determinar a 

intimação dos terceiros devedores do requerido, Solismar Luiz Giasson e 

Sidnei Manso, a fim de que informem a localização dos grãos.Da mesma 

forma, aportando a informação da localização dos grãos, DEFIRO desde já 

o arresto de 29.000 sacas de soja, na forma pactuada entre as partes, ou 

seja, em sacos de 60Kg, que deverão ficar depositados em armazém às 

expensas do requerido, devendo os requerentes assinarem termo de 

depósito. Expeça-se mandado de arresto.A expedição do mandado fica 

condicionada à assinatura do termo de caução pelo autor, perante a 

Secretaria desta Vara Única, em 05 (cinco) dias.Intime-se, ainda, o autor, 

para indicar o nome do preposto que será nomeado depositário fiel, no 

mesmo prazo acima assinalado.Cite-se e intime-se o requerido para 

contestar a ação no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 09 de abril de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59620 Nr: 2124-47.2017.811.0108

 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: HEITOR DORVALINO TOMIELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias manifestar-se quanto ao laudo do 

NAT.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60296 Nr: 79-42.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte EMBARGANTE para manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) 

á(s) fls. 41-68 (Impugnação aos Embargos), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60460 Nr: 154-81.2017.811.0085

 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: KDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

recolhimento das cutas e taxas judiciárias remanescentes, conforme 

cálculo de fls. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55534 Nr: 476-72.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE JOSE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente da manifestação apresentada pela parte 

requerida/executada às fls. 73v, para querendo manifestar-se no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 1121-29.2017.811.0085

 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: TEREZINHA DE FREITAS, MARINES DE FREITAS 

GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 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. 38-40, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54811 Nr: 68-81.2015.811.0085

 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: JOSÉ JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que intimada da 

sentença acostada às fls. 95-97, mediante carga dos autos (fls. 02 e 
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98-verso), a parte requerida apresentou TEMPESTIVAMENTE o Recurso 

de Apelação acostado às fls. 100-103, protocolado em 24.10.2017 (fls. 

100).

Certifico ainda, que neste ato impulsiono os presentes autos para 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE, acerca do RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto acostado às fls. 100-103, para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Publicado DJE nº ___ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35282 Nr: 486-63.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÉZAR MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT-10.235, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - 

OAB:6179-A/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 14.595b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, nos autos supra, no 

valor de R$ 171,90 (cento e setenta e um reais e noventa centavos). O 

referido valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do 

comprovante de pagamento para este Juízo, com a respectiva 

identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 14697 Nr: 208-38.2003.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A/MT, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - OAB:3036-MT, 

LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, para no prazo de 15 (quinze)dias, pugnar o que de direito 

nos presentes autos, sob pena se extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55351 Nr: 378-87.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente para manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) 

á(s) fls. 32, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55057 Nr: 218-62.2015.811.0085

 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: SILVANE DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Certifico, nos termos da Lei nº 5.869/73, nos moldes do art. 191, que as 

CONTESTAÇÕES acostadas às fls. 85-123 e 127-172 e a IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO acostada às fls. 205-301, foram apresentadas 

TEMPESTIVAMENTE pelas partes, bem como que os requeridos Izairo 

Batista Braga e Carlos Raposo Braga, devidamente intimados por hora 

certa conforme certidão de oficial de justiça de fls. 156, deixaram de se 

manifestar.

Certifico ainda, que neste ato impulsiono os presentes autos para 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE acerca das contestações acostadas 

às fls. 85-123 e 127-172, para querendo impugnar no prazo legal.

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39847 Nr: 921-32.2011.811.0085

 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: MARIA DE FÁTIMA COSTA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:OAB/MT 14.931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se acerca do(s) documento(s) juntado(s) 

á(s) fls. 113-120 dos presentes autos (Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51095 Nr: 1031-94.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEANDRO ZERI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como para querendo manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53791 Nr: 775-83.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AKIO KURANISHI, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé que dou ciência a defesa acerca da audiência de oitiva 

da testemunha JOSE OVALDO LEITE PEREIRA na Comarca de Sinop-MT 

(codigo 300856-1ª vara), designada para o dia 22/06/2018, às 14horas.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61236 Nr: 574-86.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA TEREZA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do(s) documento(s) juntado(s) pelo requerido ás 

fls.26-27, para querendo manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62183 Nr: 1120-44.2017.811.0085
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) á(s) 

fls.16, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62220 Nr: 1145-57.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARAES COLUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA para manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) á(s) fls. 

33, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54541 Nr: 1227-93.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte EMBARGANTE para manifestar-se do(s) documento(s) juntado(s) 

á(s) fls. 22-25, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58072 Nr: 403-66.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDIR MACHADO RIBEIRO, ANSELMO 

OLPIDIO VERGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte AUTORA/EXEQUENTE acerca da decisão de fls. 42, adiante 

transcrita: “... 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 15 (quinze) dias”.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26611 Nr: 633-16.2008.811.0077

 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): Florindo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz de Mello Oliveira - 

OAB:OAB/MT 6848, Paola de Oliveira Trevisan Gomes - 

OAB:OAB/MT 7573

 Vistos, etc.

Intime-se o réu, na pessoa de seus advogados constituídos, via DJE, para 

comprovar o cumprimento do TAC celebrado com a SEMA, no prazo de 

dez dias.

Após, vista ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52700 Nr: 2136-31.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaqueus da Silva Araujo, Clodoaldo Miranda 

da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:a) declarar a rescisão do 

Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com 

Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, 

juntado aos autos, em razão do inadimplemento da parte ré por falta de 

pagamento das parcelas do preço pactuado;b) determinar a reintegração 

da parte autora na posse do imóvel objeto da lide; ec) determinar que a 

parte autora devolva à parte ré a quantia paga, acrescida de juros legais e 

correção monetária desde a data do pagamento até a data da 

devolução.Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada parte 

ao pagamento de metade das custas.Condeno, ainda, ambas as partes a 

pagarem ao advogado da parte contrária honorários advocatícios, os 

quais arbitro, considerando o local da prestação de serviços, o grau de 

zelo dos profissionais, a complexidade e duração da demanda, em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação.Não houve 

pedido de justiça gratuita pela parte ré.P.R.I. Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, ao arquivo, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51833 Nr: 1680-83.2012.811.0077

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz dos Passos Togni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:a) declarar a rescisão do 

Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com 

Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, 

juntado aos autos, em razão do inadimplemento da parte ré por falta de 

pagamento das parcelas do preço pactuado;b) determinar a reintegração 

da parte autora na posse do imóvel objeto da lide;c) determinar que a parte 

autora devolva à parte ré a quantia paga, acrescida de juros legais e 

correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução; 

ed) reconhecer o direito da parte ré de retenção pelas benfeitorias 

necessárias e úteis, que deverão ser indenizadas pela parte autora, após 

apuração em liquidação de sentença.Considerando a sucumbência 

recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das 

custas.Condeno, ainda, ambas as partes a pagarem ao advogado da parte 

contrária honorários advocatícios, os quais arbitro, considerando o local 

da prestação de serviços, o grau de zelo dos profissionais, a 

complexidade e duração da demanda, em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, vedada a compensação. Indefiro/revogo o pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte ré, pois o próprio valor do contrato discutido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 508 de 511



nos autos, bem como a atividade econômica por ela exercida, demonstram 

sua capacidade de arcar com as custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e 

assim afastam a presunção relativa emanada da declaração de pobreza 

juntada aos autos.P.R.I. Transitada em julgado e nada sendo requerido, ao 

arquivo, com baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62297 Nr: 1181-26.2017.811.0077

 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: Erno Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ronedes Figueiredo Tosta, Aparecida 

Donisete Fiumaro Tosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Fiumaro Tosta - 

OAB:244.517/SP

 Vistos, etc.

1- À Secretaria para certificar se foram citados todos os confinantes, 

expedido edital de terceiros interessados, notificadas as Fazendas 

Nacional, Estadual e Municipal, e se todos manifestaram nos autos ou 

decorreu o prazo sem manifestação.

Caso não tenha sido cumprida alguma das diligências, cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

2- Digam as partes se têm outras provas a produzir, no prazo de cinco 

dias, especificando-as e justificando-as, declinando o fato controvertido 

que pretendem comprovar, sob pena de indeferimento e preclusão.

3- APENSE-SE À AÇÃO REIVINDICATÓRIA CÓDIGO 55039, que tramita 

nesta Vara, e que versa sobre a mesma área em litígio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25352 Nr: 705-37.2007.811.0077

 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): Euder Gilmar Redivo, Roque Romeu Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Soares - OAB:4595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Razão assiste à parte embargante. Este magistrado foi induzido a erro 

pela Secretaria, que demorou QUASE UM ANO para materializar a petição 

de acordo protocolada no PEA e, pior ainda, quando a foi juntar aos autos 

JUNTOU-A ANTES DA SENTENÇA PROFERIDA, de forma que ficou 

parecendo que o juízo simplesmente ignorou a existência da petição que 

não estava juntada aos autos por ocasião da prolação da sentença.

Assim, revogo a sentença de fls. 80/81, que não guarda relação com o 

andamento processual.

ADVIRTO A SECRETARIA PARA QUE TENHA MAIOR CELERIDADE E 

CUIDADO NA MATERIALIZAÇÃO DE PETIÇÕES DO PEA.

Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por sentença, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita.

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC).

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 1303-44.2014.811.0077

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ronedes Figueiredo Tosta, Aparecida Donista 

Fiumaro Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Fiumaro Tosta - 

OAB:244.517/SP, Tatiana Fiumaro Tosta Konageski - OAB:OAB/ MT 

9402/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a emenda à inicial e redesigno a audiência de conciliação/mediação 

(art. 334 do Código de Processo Civil)para o dia 26/07/2018, no Salão do 

Tribunal do Júri deste Fórum, a ser preesidida por mim, com o auxílio do 

Conciliador.

Deverão as partes estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público.

Intimem-se as partes, os advogados, o Conciliador, o Defensor Público e o 

Ministério Público para participarem.

Expeçam-se mandados de citação e intimação dos réus, 

OBSERVANDO-SE AS DETERMINAÇÕES DA DECISÃO DE FLS. 96, 

observada a justiça gratuita deferida à parte autora.

Todavia, deverá a parte autora custear/providenciar meios para 

deslocamento e alimentação do Oficial de Justiça e do reforço policial, bem 

como se fazer presente no local para indicar o imóvel, suas delimitações e 

os réus, que deverão ser identificados.

Autorizo o Oficial de Justiça a requisitar reforço policial para cumprimento 

da diligência, bem como a cumprir o mandado fora do horário do 

expediente e nos dias de folga, e também a proceder ao arrombamento, 

caso estritamente necessário.

Oficie-se à Polícia Militar requisitando reforço policial e patrulhamento no 

entorno do Fórum no dia da audiência, conforme já determinado.

CUMPRA-SE COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59863 Nr: 50176-07.2016.811.0077

 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: Margarida Paraba

 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:

 Aguarde-se a realização da perícia médica designada para o dia 

13.04.2018.

Considerando que a parte autora não foi intimada da presente audiência, 

redesigno a solenidade para o próximo dia 18.05.2018, às 12h00min.

Sai a parte autora devidamente intimada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57557 Nr: 55-72.2016.811.0077

 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: R.V. Testa-ME, Rubens Wagner Testa, Ariadine Souza 

Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberabão Industria e Comercio de Calçados 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Considerando que a autora demonstrou interesse no prosseguimento 

do processo e, considerando, ainda, que o feito foi extinto sem resolução 

do mérito, por aplicação analógica do art. 331 do CPC/15, revogo a 

sentença de fls. 65, determinando o prosseguimento do feito.

2- Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, dar 

prosseguimento ao feito, comprovando a distribuição da carta precatória 

no juízo deprecado, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito por carência de ação por falta de interesse de agir.

Caso necessário, expeça-se nova carta precatória.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53210 Nr: 19-98.2014.811.0077

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Eva Cunha 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Intimação do defensor dativo, Dr. Obadias Coutinho dos Reis, para, no 

prazo de cinco (05) dias, comparecer em Cartório, com o fito de retirar a 

Certidão de Honorários Advocatícios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54574 Nr: 1054-93.2014.811.0077

 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: Antonio Colombo Borges, Micaela Matucare Cezari, 

Carlos Alberto Piotto, Celma Inez Smerdeck Piotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodiney de Oliveira, Rosania de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 370/373 e ao Artigo 351 da CNGC, 

procedo a intimação do advogado dos requeridos, Dr. Fabiano Rezende, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$ 1.713,24 ( Hum mil, setecentos e treze 

reais e vinte quatro centavos), sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Outrossim, informo que foram condenados, os requeridos, ao pagamento 

de honorários advocatícios, no importe de R$ 8.500,30 (Oito mil e 

quinhentos reais e trinta centavos).

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113636 Nr: 209-78.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DOMICIANO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 209-78.2017.811.0102

Código n°: 113636

Vistos etc.

Em tempo, considerando que este magistrado estará, na data de amanhã, 

realizando audiências na comarca de Sorriso/MT, na qual jurisdiciona por 

cumulação, conforme portaria Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT), 

REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o dia 25 de maio 

de 2018 às 10h40min.

CUMPRA-SE de acordo com decisão proferida à ref. 27.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Vera-MT, 09 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 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: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - 

OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 - Da litispendência (fls. 1575/1579)O exequente espólio Nilson Schemmer 

Kempf requereu seja reconhecida a litispendência entre o presente feito e 

os Embargos à Execução nº 110677, ao argumento de ambos têm “as 

mesmas partes, causa de pedir e pedido, que é ‘a retenção do milho 

discutido e que se encontra depositado junto à Cevital’”.[ ...].Assim, 

REJEITO a arguição de litispendência.- Dos embargos de declaração 

opostos por Vilmar Agostini – fls. 1379/1383 [...] Destarte, ante a ausência 

de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de declaração de fls. 

1379/1383. [...] CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66678 Nr: 652-78.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, NILSON DA SILVA BUENO, GERSON CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILSON DA SILVA BUENO, Cpf: 

39581900144, brasileiro(a), sem mais dados e atualmente em local incerto 

e não sabido GERSON CARDOSO, Cpf: 17734177115, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/08/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NB INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA, NILSON DA SILVA BUENOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de de infração Art. 74, caput e 88 

do RCMS combinado com o art. da portaria circular n. 100/96, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 001438-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/04/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$70.252,73
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 
 
 

Edital n° 04/2018/ADM 
  

O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Itiquira - MT , no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com 
o disposto no Edital nº 01/2018/ADM, com fundamento na a Lei Federal n. 9.099/95, de 
26 de setembro de 1995, com as Leis Complementares Estadual n. 270/2007, de 02 de 
abril de 2007 e 513/2013, de 29 de novembro de 2013, em conformidade com o disposto 
no Edital n. 006/2011/PRES e no Provimento n. 040/2008-CM do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, torna pública o Gabarito Preliminar da Prova de Seleção de 
Credenciamento para Conciliador desta Comarca, a seguir. 

1- C 2- A 3- B 4- C 5- E 6- A 7- D  8- C 9- B 10-B 

11-A 12-C 13-B 14-C 15-E 16-A 17-A 18-D 19-B 20-C 

21-B 22-A 23-C 24-A 25-E 26-D 27-A 28-B 29-E 30-E 

31-A 32-B 33-C 34-E 35-B 36-B 37-B 38-A 39-A 40-A 

41-A 42-E 43-A 44-A 45-A 46-B 47-D 48-B 49-A 50-B 

 
De acordo com a previsão do item 8.1, do Edital nº 006/2013/ADM, caberá Recurso 
sobre o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, dirigido ao Juiz Substituto e Diretor do 
Foro, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação.   

 
Itiquira, 10 de abril de 2018 

 
 
 

Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

 

 
 

 

Disponibilizado - 11/04/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10234 Caderno de Anexos - 2 de 2


	CADERNO COMARCAS.pdf
	Edital - Gabarito Preliminar.pdf
	TJ



		2018-04-11T08:59:56-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




