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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 94602 Nr: 2869-49.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdLS, APdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS-E, FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994/MT, Luiz Augusto Arruda Custodio - OAB:11997/MT, 

Mauro Bastian Fagundes - OAB:8907/MT, Tassiana Abud Chaud - 

OAB:9377/MT, Thiago Adelmo Chimati Peruchi - OAB:14519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Morales Bezerra - 

OAB:5.234

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Aline de Lima Silva e Ana 

Paula de Lima Silva em face de Espólio de Antônio Alves da Silva, 

representado pelo inventariante Francisco Alves da Silva, todos 

devidamente qualificados.

 Entre um ato e outro, a parte exequente, se manifestou nos autos, 

pugnando pela extinção e arquivamento do feito, ante cumprimento de 

acordo (fls. 108).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito alimentar acordado às fls. 85/86.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Custas pela parte executada.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando o que dispõe a 

CNGC/MT.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62519 Nr: 2192-87.2009.811.0007

 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: Maria Peixoto de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícias, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do NCPC, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do 

NCPC. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111071 Nr: 6675-24.2013.811.0007

 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: Jusara Maria Luppi de Liberali

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

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

OAB:10.494-MT, Nivaldo Careaga - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, RECEBO os embargos de declaração interpostos para 

DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de omissão no ato 

decisório, REABRINDO a instrução probatória e ANULANDO a sentença 

prolatada. Nomeio o médico Dr. Paulo Yoshiyuki Kanashiro – CPF nº 

366.703.679-53, que atua no Hospital Regional, Centro, Alta Floresta-MT, 

CEP: 78580-000, independente de compromisso, para realizar a perícia 

médica na parte autora. Diante da imensa dificuldade em obter o aceite de 

médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, 

fato público e notório nesta Comarca, que pode ser constatado em 

diversos outros feitos de natureza previdenciária, FIXOS honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), excepcionando-se a tabela V 

da Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de 

mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Intime-se o perito da 

nomeação e para designar dia, horário e local para a realização da perícia 

médica, devendo este observar, necessariamente, o lapso temporal/prazo 

de 02 (dois) meses de antecedência, objetivando-se com isso viabilizar às 

partes que sejam devidamente intimadas para comparecimento ao ato 

processual, encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data da realização da 

perícia. Intime-se as partes para, em cinco (05) dias, querendo, nomearem 

assistente técnico e reapresentarem quesitos. Reiterem-se os quesitos 

judiciais às fls. 88/90. Após, intimem-se acerca do dia designado para a 

realização do exame. Apresentado o laudo pericial, proceda-se ao 

levantamento dos honorários periciais em favor do perito nomeado (art. 

33, parágrafo único do CPC) e intimem-se as partes para manifestarem em 

dez (10) dias. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91056 Nr: 163-93.2011.811.0007

 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: André Rene Ranger - Espólio, Jessika Matos Paes de 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Nasser Sicuto, Geraldo Torres Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT

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

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista o impedimento declarado por esta Magistrada nos autos 

em apenso, sob o ID n.122433 e a acessoriedade existente com este feito, 

nos termos do §1º do artigo 145 do Código de Processo Civil, declaro 

minha SUSPEIÇÃO.

Remetam-se os autos ao Juiz de Direito Substituto Legal, com fulcro no 

artigo 146, §1º do Código de Processo Civil, bem como insiram-se as 

respectivas tarjas coloridas no dorso dos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143000 Nr: 4622-65.2016.811.0007

 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: Augusto Fernandes Oliveira, Reginaldo Rosendo de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercantil Astro de Alimentos Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:3624/MT

 Nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte requerente, razão porque:1) CONDENO a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 
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indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 

1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso (01/08/2016 – data da compra do produto), bem como, a correção 

monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.2) CONDENO a parte requerida 

a efetuar a devolução do pagamento efetuado (fls. 14), conforme a 

presente sentença, com correção monetária desde o efetivo 

desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros 

de mora um por cento (1%) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).3) 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por Augusto 

Fernandes Oliveira e Reginaldo Rosendo de Oliveira em face de Mercantil 

Astro de Alimentos Ltda., COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

inciso I do art. 487 do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000086-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO)

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. M. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo: 1000086-23.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) patrono(a) da parte autora acerca da decisão id. 12485406, 

com sessão de conciliação designada para o dia 17/05/2018, às 17h00, a 

ser realizada no CEJUSC desta Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 12 

de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000815-49.2018.8.11.0007

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:

DANUBIO FERREIRA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000687-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SASSI (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 67922 Nr: 886-49.2010.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171/MS, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 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 para, no prazo de 5 (cinco) dias, renviar a publicação do edital de 

citação tendo em vista que o protocolo nº 164745-PEA não comprova o 

ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 109644 Nr: 5161-36.2013.811.0007

 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: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Andresa Bastos - 

OAB:30.773 OAB/GO, Marilene Magalhães de Oliveira Rodrigues - 

OAB:MT/11.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Roque Sagin - 

OAB:OAB/MT 12902, Liana Gorete Roque Sagin - OAB:10486/MT, 

Thaís Roque Sagin - OAB:MT/12.902

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

os autos intimando os procuradores das partes a manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca dos honorários do perito, às fls. 317/318

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001024-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SANGUE DE BOI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da Agencia Fazendária (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001024-18.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: AGROPECUARIA SANGUE DE BOI LTDA IMPETRADO: CHEFE 

DA AGENCIA FAZENDÁRIA Vistos, AGROPECUARIA SANGUE DE BOI 

LTDA impetrou mandado de segurança preventivo contra ato do chefe da 

agência fazendária de Alta Floresta. Narrou que “exerce a atividade 

agropecuária” e “explora propriedades rurais tanto no Estado de Mato 

Grosso como no Estado de Rondônia”, razão pela qual, para o sucesso de 

sua atividade, efetiva transferência dos rebanhos de uma para outra 

localidade. Registrou que a agência fazendária, cujo chefe restou 

apontado como sendo a autoridade coatora, mesmo sem a alteração da 

titularidade dos semoventes, tem “exigido o pagamento do ICMS” “nas 

transferências de gado bovino, do Estado de Mato Grosso para o Estado 

Rondônia”. Por fim, narrando que essa prática viola direito líquido e certo, 

pois o traslado mencionado não gera incidência de ICMS, conforme já 

sumulado por meio do enunciado 166 do STJ, pediu a concessão de liminar 

para transferência dos seus bens de um estado para o outro, sem o 

pagamento do referido tributo. Juntou documentos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Mandado é um termo originado do latim 
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mandatum ou mandatus que significa uma ordem ou determinação, já o 

termo Segurança tem o sentido de estado em que se encontra o seu 

perigo, sem dano ou incerteza, proporcionando uma carência de 

transtorno ou remoção de suas causas. Portanto, Mandado de Segurança 

é uma ação utilizada adequadamente para corrigir as ilegalidades ou 

abusos cometidos pelos órgãos estatais ou àqueles em função do Poder 

Público. O mandado de segurança é uma das garantias que a Constituição 

Federal assegura aos indivíduos para proteção de direito líquido e certo, 

lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. Está previsto no 

artigo 5º, inciso LXIX, in verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou 

habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;”. Segundo Meirelles, mandado de segurança: 

“[...] é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou 

jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida 

por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem as funções que exerça.” (MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de 

segurança. 27: ed. São Paulo: Malheiros, 2004). Por oportuno, é importante 

fazer a distinção entre ameaça e lesão a direito. A ameaça apenas gera o 

justo receio de lesão. Ela não é em si mesmo e desde logo uma lesão. E 

por esse motivo é que se fala em impetração preventiva, que só é possível 

em face do justo receio gerado pela ameaça, e tem por finalidade evitar a 

lesão ao direito da parte impetrante. Admitir-se que a impetração pode 

dar-se diante da ameaça, não quer dizer que esta seja o ato impugnado, 

ou ato coator, mas que a ameaça é geradora a partir do justo receio. Como 

assevera Lucia Valle Figueiredo basta que haja o justo receio de que o ato 

venha a acontecer para termos a possibilidade de impetração do mandado 

de segurança (FIGUEIREDO, Lucia Valle. Mandado de segurança. São 

Paulo: Malheiros. 1996). Portanto, no inciso LXIX do artigo 5º da CF, se 

vislumbra duas modalidades de mandado de segurança, seja ela 

preventiva, quando há uma ameaça de direito líquido e certo que possa 

ser comprovada por elementos concretos, como foi referido supra, ou 

repressiva, no caso de uma ilegalidade já cometida. O mandado de 

segurança repressivo dirige-se contra ato já praticado pela autoridade 

coatora e tem por finalidade evitar que seus efeitos atinjam 

irremediavelmente a esfera jurídica do particular. Em matéria tributária, a 

Administração pratica atos de diversas ordens que interferem no plano 

jurídico do contribuinte, especialmente o ato de lançamento e o ato de 

aplicação de penalidades (multas e juros moratórios) ou mesmo atos 

praticados no curso do procedimento de fiscalização tributária. Se houver 

prática de ato ilegal, de lançamento ou de aplicação de penalidade (auto de 

infração), e não mais havendo possibilidade de impugnação administrativa, 

pode o contribuinte lançar mão do mandado de segurança visando reprimir 

os efeitos do ato praticado, de modo a que não produza efeitos lesivos. 

(MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro. 3. ed. São Paulo: 

Dialética, 2002 p.468). Destaque-se que, em ambos os casos são 

necessárias a indicação do objeto e a comprovação da iminência da lesão 

ou lesão a direito subjetivo do impetrante. Não basta a invocação genérica 

de uma remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a 

segurança preventiva; exigi-se prova da existência de atos ou situações 

atuais que evidenciam a ameaça temida. (MEIRLLES, 2004, p. 98) Hugo de 

Brito Machado discorreu sobre o assunto, afirmando: “[...] para ensejar a 

impetração preventiva, portanto, não é necessário que esteja consumada 

a situação de fato sobre a qual incide a lei questionada. Basta que tal 

situação esteja acontecendo, ou seja, tenha tido iniciada a sua formação. 

Ou pelo menos que esteja concretizados fatos dos quais logicamente 

decorre o fato gerador do direito cuja lesão é temida”. (MACHADO, Hugo 

de Brito. Mandado de segurança preventivo e decadência do direito de 

impetração. Revista dialética de direito tributário. Ago., p. 71-82, 2002). 

Contudo, importante repetir que a consumação da ameaça deve ser 

comprovada por meio de elementos concretos, aptos a ensejar uma 

possibilidade real. Nessa trilha jurídica: 52268638 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ÓBICE NO 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FARMACÊUTICA. LIMINAR INDEFERIDA. 

AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO AO DIREITO INVOCADO NÃO 

PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS AUTORIZADORES EM SEDE DE 

COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O 

mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de 

atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada 

coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado 

em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende 

encontrar-se na iminência de sofrer o dano (rms 19.217/pr, primeira turma, 

Rel. Min. Luiz fux, dje 26/3/09). ” (rms 36.868/sp, Rel. Ministro Arnaldo 

esteves Lima, primeira turma, julgado em 18/12/2012, dje 04/02/2013). 

(TJMT; AI 107153/2015; Capital; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves 

Rodrigues; Julg. 28/06/2016; DJMT 18/07/2016; Pág. 118). 52262487 - 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS 

LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE 

MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 

EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não 

basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a 

ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios 

por parte da autoridade indigitada coatora. (TJMT; APL 6260/2015; Capital; 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 10/05/2016; DJMT 25/05/2016; Pág. 

83). No caso em tela, “data máxima venia”, não verifico nenhum substrato 

fático que autorize a conclusão de que houve ameaça à direito líquido e 

certo do polo ativo, caracterizada por atos concretos ou preparatórios, 

mas apenas a atuação de agentes fazendários em casos e contextos 

anteriores, que não são objeto desse feito. Ademais, o pedido genérico e 

o seu deferimento, sem dúvidas, geraria insegurança jurídica, pois o 

judiciário estaria, de forma geral e abstrata, interferindo na fiscalização 

estatal. Com tais considerações, respeitando entendimentos contrários e 

frisando que o Mandado de segurança não se presta à proteção de 

direitos eventuais e ou futuros, ou seja, não têm como finalidade 

estabelecer regras de conduta para possíveis casos vindouros, o que 

significaria conceder um efeito normativo à sentença, nos termos do art. 

10 da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o processo sem 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002978-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002978-36.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: EVANI BATISTA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos, Trata-se de ação de liquidação de sentença proferida na 

ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2 

ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, referente aos contratos 

firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial S/A, com 

denominação social Telexfree. Na referida sentença, prolatada com 

efeitos “erga omnes”, foi declarada a nulidade de todos os contratos 

celebrados entre os divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como 

determinada a devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias 

recebidas. Entendendo como documento imprescindível a demonstração 

do pagamento de ingresso à rede para o processamento da demanda, 

determinei ao polo ativo que emendasse a petição inicial e carreasse o 

referido comprovante, porém nada foi feito. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. A presente liquidação de sentença tem por 

finalidade que o polo ativo comprove que faz jus ao direito reconhecido na 

sentença, bem como comprove a extensão dos danos que sofreu. 
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Delimitando os documentos essenciais ao processamento das liquidações 

da sentença proferida na ação civil pública mencionada no relatório, a 

magistrada responsável pelo processo proferiu decisão em 04/09/2017, 

nos autos n.º 0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a 

terceiros sobre a ação civil pública em voga) nos seguintes termos: “(...) 

Além de tais documentos, a parte interessada deve instruir seu pedido 

individual de liquidação com as seguintes informações: - data de ingresso 

na rede Telexfree; - qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad 

Central Family); - comprovante de pagamento para ingresso na rede; - se 

ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou; - se recebeu alguma 

bonificação enquanto permanece no negócio, qual o valor e qual a data do 

recebimento; - caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgado e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo. (...)”. Por expressar o entendimento compartilhando por este juízo, 

trago à baila: 42027434 - PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO 

POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À INICIAL. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA FÍSICA. 

PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O 

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do código de processo civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 

17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; 

DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os documentos 

requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa judiciária, tratam-se 

de documentos necessários à análise do pedido inicial, e ausentes, 

prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o autor apenas se 

resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu modo, mas sem 

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 

3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Waldirene Cordeiro; DJAC 

21/11/2016; Pág. 12). Neste viés, mesmo tendo sido oportunizado à parte 

demandante que comprovasse o pagamento para ingresso na rede 

através da emenda à inicial, o polo ativo deixou de fazê-lo, carecendo o 

processo de documentos primordiais. Ante o exposto, com lastro no 

parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003576-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SCATOLON STANICHESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003576-87.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SCATOLON STANICHESCH REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, Trata-se de ação de liquidação de 

sentença proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, 

referente aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus 

Comercial S/A, com denominação social Telexfree. Na referida sentença, 

proferida com efeitos “erga omnes”, foi declarada a nulidade de todos os 

contratos celebrados entre os divulgadores e “partners” e a Telexfree, 

bem como determinada a devolução dos valores pagos, abatidas 

eventuais quantias recebidas. Entendo como documento imprescindível a 

demonstração do pagamento de ingresso à rede para o processamento da 

demanda, determinei ao polo ativo que emendasse a petição inicial e 

carreasse o referido comprovante. Contudo, em sua emenda, a parte 

autora não trouxe prova do pagamento, alegando que faz-se necessário o 

acesso ao sistema interno da Telexfree, nomeado como “backoffice”, para 

tal demonstração. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Com a 

máxima “vênia”, respeitando entendimentos divergentes, entendo que não 

pode ser acolhida a justificativa aduzida pela parte autora quanto à 

impossibilidade de comprovação do pagamento efetuado em prol da 

Ympactus Comercial S/A. Ora, todas as transações bancárias realizadas 

nos últimos anos ficam registradas junto às respectivas instituições 

financeiras, cujas “segunda via” são facilmente obtidas em agências 

bancárias ou por meios virtuais (“websites” ou aplicativos). Os boletos, 

ainda que pagos em bancos por pessoa que não tenha conta junto à 

instituição, recebem a chamada autenticação mecânica, impressão que 

registra dados referentes ao pagamento. Outra hipótese corresponde à 

aquisição de contas por intermédio de terceiros que possuíam saldo junto 

à Telexfree, situação em que bastaria a comprovação de pagamento de 

valores ao terceiro e uma declaração deste de que alienou parte de seus 

direitos ao ora liquidante. A demonstração dos pagamentos pelos 

pretensos liquidantes à Ympactus Comercial S/A. configura documento 

essencial à propositura da demanda, pois sem pagamento não é cabível 

qualquer restituição. Para bem ilustrar a questão, transcrevo trecho de 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  e m  0 4 / 0 9 / 2 0 1 7 ,  n o s  a u t o s  n . º 

0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a terceiros sobre 

a ação civil pública em voga), leiamos: “(...) Além de tais documentos, a 

parte interessada deve instruir seu pedido individual de liquidação com as 

seguintes informações: - data de ingresso na rede Telexfree; - qual e 

quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); - comprovante 

de pagamento para ingresso na rede; - se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação enquanto permanece no 

negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; - caso o ingresso no 

negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é o 

terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgado e demonstrar que pagou 

ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. (...)”. Ainda que algumas destas 

informações careçam do acesso ao sistema “backoffice”, é irrefutável que 

a demonstração do pagamento pode ser obtida pelo próprio pagador, ora 

liquidante. Neste viés, mesmo tendo sido oportunizado ao polo ativo que 

comprovasse o pagamento para ingresso na rede através da emenda à 

inicial, o polo ativo deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o indeferimento da 

inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À 

INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA 

FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O 

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do código de processo civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 

17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; 

DJAC 03/03/2017; Pág. 15). 42026825 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os documentos 

requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa judiciária, tratam-se 
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de documentos necessários à análise do pedido inicial, e ausentes, 

prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o autor apenas se 

resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu modo, mas sem 

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 

3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Waldirene Cordeiro; DJAC 

21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT encampa este 

entendimento, senão vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À 

INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Feitas estas considerações, 

concluo que não há outra sorte a esta ação senão o indeferimento da 

petição inicial. Do dispositivo. Ante o exposto, com lastro no parágrafo 

único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000369-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JOHNY DIONIZIO (AUTOR)

ADILSON MURILHO (AUTOR)

ALZENIR DA SILVA (AUTOR)

LUIS ANTONIO TEIXEIRA (AUTOR)

IONE RODRIGUES GALVAO MURILHO (AUTOR)

VALDIR RAFAEL DOS SANTOS (AUTOR)

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON (AUTOR)

LUCIETE APARECIDA JARDIM TEIXEIRA (AUTOR)

POLIANA DE MESQUITA DE SOUZA (AUTOR)

VAGNER IASINSKI (AUTOR)

IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

W G F INCORPORADORA LTDA (RÉU)

CENTRO DE CONVIVIO BARCELONA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000369-46.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o pedido 

sob o ID 12424586 e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

cumprimento do item “2” da decisão sob o ID 12223477. INTIME-SE. Alta 

Floresta, MT, 4 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000363-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. G. (AUTOR)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. V. (RÉU)

E. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000363-39.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Retificação de Nome]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCIELLI MONTEIRO GARCIA, ISRAEL ROSA DOS SANTOS JUNIOR 

Parte Ré: RÉU: ERIVANIA DA SILVA SANTOS, AFONSO SOUZA VIEIRA 

Vistos. Considerando o resultado do laudo pericial-DNA, bem como a 

manifestação das partes, DESIGNO audiência conciliatória para o dia 17 de 

abril de 2018, às 16:00horas, a ser realizada na sala de audiência da 3ª 

Vara desta Comarca, ficando as partes intimadas NA PESSOA DE SEUS 

PATRONOS para comparecerem ao ato. Proceda a Secretaria de Vara as 

intimações das partes em virtude de erro no sistema. Alta Floresta, MT, 11 

de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000852-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA HOZANA SOARES ARAGAO (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da decisão ID 12543466. A guia para pagamento da 

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

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

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

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

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. N. (AUTOR)

R. A. P. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. S. W. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001022-82.2017.8.11.0007 Vistos. 1- Junte-se aos 

autos a Secretaria de Vara, por meio do documento de ID 12000159, a 

certidão do Oficial de Justiça confeccionada no Juízo Deprecado. 2- Após, 

INTIME-SE a requerida para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados necessários para o cumprimento da avaliação, sob pena de ser 

atribuído ao bem o valor apontado pelo autor. 3- Com o aporte do 

determinado, EXPEÇA-SE Carta Precatória para o cumprimento da 

determinação sob o ID 10882870. 4- Após, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca das avaliações. 5- 

Lado outro, transcorrido in albis o prazo estipulado no item “2”, 

CERTIFIQUE-SE e INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se acerca das avaliações até então encartadas aos 

autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 9 de abril de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002377-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002377-30.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 
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AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por BANCO BRADESCO S/A 

em face de ANTONIO ALVES DA SILVA, ambos qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro, sob o ID 12554214 as partes apresentaram acordo, 

pugnando pela extinção do feito. É o relatório. HOMOLOGO para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as 

partes, ID 12554214, e DECLARO extinto o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas 

e honorários conforme entabulado pelas partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Tendo em vista a desistência expressa do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 9 de abril de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001060-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001060-60.2018.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista 

que a parte requerida é manifestamente ilegítima para figurar no polo 

passivo da ação de exoneração de alimentos, INTIME-SE o autor para 

indicar no polo passivo da demanda o titular da relação jurídica material 

objeto da referida demanda, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 e 330, II, 

ambos do CPC. Após o decurso do prazo acima estabelecido, com ou sem 

o aporte do determinado, certifique-se e façam-se os autos CONCLUSOS. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 11 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003393-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

15(quinze) dias, impugnar a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 1782-82.2016.811.0007

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Luiz de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:192.649 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, observando a ordem de preferência 

descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do 

CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge 

do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do artigo 841 do 

CPC. 5 - Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 655, do CPC).6 - Não encontrado o devedor, 

efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor suficientes 

para garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias 

seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar 

o devedor por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do 

CPC). 7 - Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, 

não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, 

por meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do 

devedor.8 - Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. 

Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a 

verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do 

CPC).Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110555 Nr: 6131-36.2013.811.0007

 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: Veronice de Fátima conde

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO DOENÇA aforada por VERONICE DE 

FÁTIMA CONDE contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS para a consecução de créditos de natureza previdenciária.

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

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

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

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

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130740 Nr: 5556-57.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevina Borges da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das explanações e documentos apresentados, em caráter 

excepcional, DEFIRO a citação por edital da requerida Valdevina Borges 

da Silva, devendo ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Primeira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1002539-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANCHES ABRAO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO KASSEM GUIMARAES OAB - SP266702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA ROCHA SECCO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002539-25.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 68.256,46; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Intimação / Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: DEPRECANTE: 

ELIZANGELA SANCHES ABRAO Parte Ré: DEPRECADO: MARIA DA 

ROCHA SECCO Vistos. Tendo em vista o cumprimento da finalidade da 

missiva, devolva-se a Carta Precatória com as baixas necessárias e 

nossas homenagens de estilo. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 11 de abril 

de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002840-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOSE DOS QUATRO 

MARCOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A (ADVOGADO)

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002840-69.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

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

REQUERENTE: LUANA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: ASSOCIACAO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 

LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos. Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sua relevância e pertinência, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 

11 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1001064-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GOULART (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001064-97.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 25.623,69; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO (170)/

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: OSMAR GOULART Parte Ré: 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

Vislumbro, que os Embargos à execução interpostos, fora distribuído por 

dependência ao processo de n. Processo 1000454-32.2018.8.11.0007, em 

trâmite perante a 1ª Vara desta Comarca. Diante disto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO DESTE 

FEITO, que deve ser encaminhado à 1 ª Vara desta Comarca, após o 

decurso do prazo recursal. Cumpra-se. Alta Floresta, 11 de abril de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001943-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELDIR GONCALVES SANDES (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):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001943-41.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NELDIR 

GONCALVES SANDES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1-INTIME-SE a parte requerida para, 

nos termos e prazo do artigo 437, § 1º, do CPC, manifestar-se acerca dos 

documentos juntados pelo autor nos Id’s 12621303, 12621331 e 

12621356. 2–Após, conclusos para sentença. 3-Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 11 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOS SANTOS OLIVEIRA (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001076-14.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: NELSON DOS SANTOS OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de antecipação 

de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, através do 

Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita 

judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 08h:40 (Hospital 

Cristo Redentor), razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 

(duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, bem como, proceda à INTIMAÇÃO dos interessados, para 

comparecimento ao ato processual acima indicado, consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, 

contado a partir da data da realização da perícia. ENCAMINHE-SE à Sra. 
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Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em 05 (cinco) dias, querendo, 

nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 11 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001473-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO PEREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001473-10.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP EXECUTADO: ROGERIO PEREIRA DE 

BRITO Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC 

que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a tentativa, visto que foi encontrado valor 

irrisório (seis reais e sessenta e um centavos), cujo desbloqueio já foi 

ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIFRANCES FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000102-45.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIFRANCES FRANCISCO 

DA SILVA EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 

512 da CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas 

as partes. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 

da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor 

via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para 

que aquele Departamento promova a devida vinculação da quantia aos 

presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a penhora 

eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de março de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO DA SILVA 04042599109 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREEGER EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

maio de 2018, às 16:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001247-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

Com fulcro na legislação vigente e no art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO 

os autos para INTIMAR o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003005-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

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: 

1003005-19.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELZA DE OLIVEIRA BRANDAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei 

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

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. I – Preliminar - Incompetência em razão da matéria Rejeito a 

preliminar arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso 

em tela e de cunho protelatório. De qualquer forma, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia já que 

se discute irregularidade nos valores anotados em fatura complementar. II 

- Mérito Evidenciada a relação de consumo entre as partes, é possível a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, já 

declarado em decisão de ID nº. 10872720. O cerne da questão consiste 

em analisar a legalidade da cobrança de recuperação de consumo pela 

concessionária de energia requerida referente ao período de novembro de 

2016 a junho de 2017 na unidade consumidora da autora. Sobre ser 

legítimo ou não o débito exigido pela empresa requerida, faz-se 

imprescindível a comprovação acerca do suposto vício constante do 

medidor de energia, eis que a concessionária de serviço público é quem 

possui o conhecimento técnico e informativo acerca do serviço. Não se 

olvida que a cobrança do que é efetivamente devido não é vedada, 

contudo, deve estar revestida de legalidade, revelando-se um exercício 

regular de um direito oponível contra o responsável pela custódia do 

equipamento de medição instalado no interior de sua unidade consumidora. 

Todavia, o artigo 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL estabelece 

que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, elencando ainda 

os procedimentos a serem tomados, quais sejam: Art. 129, § 1º. A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. Vale 

salientar que é essencial oportunizar ao consumidor o acompanhamento 

da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória de ilícito administrativo. No caso em testilha impende anotar que 

a autora reconhece que houve considerável diminuição no consumo de 

energia. Ainda, vê-se que a requerente recebeu o Termo de Ocorrência 

de Inspeção e fora avisada da data da perícia a ser realizada no aparelho. 

Entrementes, é certo que o aludido documento (ID nº. 10853523), fora 

emitido em 30/06/2017, e apontou como irregularidade “medidor 

defeituoso” e “medidor não registra consumo”, constando a informação de 

que o equipamento de medição seria enviado para análise técnica em 

laboratório, sendo que o campo nº. 7 do documento em espeque previu 

expressamente: “Declaro para os devidos fins que estou ciente da 

constatação da ocorrência apresentada nessa unidade consumidora, 

assim como do preenchimento deste documento por mim acompanhado e 

cuja cópia recebo neste ato. Declaro também estar ciente de que as 

eventuais diferenças serão cobradas de acordo com a Resolução ANEEL 

nº. 414 de 2010 , sendo ainda garantido a mim o direito de ampla defesa 

na forma da legislação vigente”. De se observar que tal documento conta 

com assinatura da autora, comprovando que fora cientificada do ocorrido, 

demonstrando que houve observância a Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL quanto ao procedimento administrativo. Destarte, releva anotar que 

o laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (ID nº. 

11766224) conclui o seguinte: “Resultado Finado: REPROVADO. O medidor 

não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico 

acima referenciado. (Portaria 587/2012 – INMETRO)”. Oportuno esclarecer 

que o documento expedido pelo mencionado órgão goza de fé pública. 

Cinge-se dos autos que após a conclusão da inspeção a requerida enviou 

a autora a “CARTA AO CLIENTE” (ID nº. 10853534) prestando informações 

quanto a anormalidade apurada, que constatou faturamento a menor, 

indicando que havia consumo a recuperar correspondente ao período 

compreendido entre novembro de 2016 a junho de 2017, somando o total 

de R$ 1.289,97 (mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete 

centavos). Referido documento constou também a informação de que 

“V.Sª poderá apresentar recurso administrativo no prazo legal de 30 

(trinta) dias a partir da data de recebimento desta carta. O referido 

recurso deverá ser protocolado em uma das nossas agências de 

Atendimento, a distribuidora deliberará no prazo de 15 (quinze) dias”, e 

seguiu acompanhado do demonstrativo de cálculo de recuperação de 

consumo. Evidencia-se que fora oportunizada a autora direito ao 

contraditório e a ampla defesa, tendo esta se quedado silente na seara 

administrativa. Desse modo, considerando que restou demonstrado que o 

equipamento encontrava-se com elemento inoperante, e que o 

procedimento administrativo observou ao estabelecido na Resolução nº. 

414/2010 da ANEEL, a cobrança da recuperação de consumo é devida. 

Nessa senda, eis os entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES A 

TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA 

CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE 

CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SEDE DA EMPRESA/AUTORA 

– CONFISSÃO DE CONSUMO MAIOR DO QUE EFETIVAMENTE COBRADO 

NAS FATURAS – ALEGAÇÃO DE CULPA DA CONCESSIONÁRIA PELO 

DEFEITO NA UNIDADE CONSUMIDORA – TESE DESFOCALIZADA DO 

CERNE DA QUESTÃO – MATÉRIA IRRELEVANTE – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO PARA QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES A SEREM 

COBRADOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ATENÇÃO 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÍVIDA 

EXIGÍVEL – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a 

controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título 

de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após 

constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa 

autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado 

nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a 

causa do defeito no medidor de consumo e o lapso temporal entre a 

constatação do defeito e a efetivação da vistoria na unidade consumidora. 

2. Se o processo administrativo de quantificação dos valores a serem 

cobrados a título de recuperação de consumo atendeu os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer mácula que 

justifique sua desconsideração, é plenamente exigível o valor encontrado 

ao final do procedimento e indicado na fatura posteriormente enviada à 

consumidora, não havendo falar, pois, em repetição de indébito. (Ap 

142353/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). 

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 
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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. (Ap 159259/2014, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). Quanto ao pedido contraposto 

(art. 31, caput, da Lei nº. 9.099/95), no que atine a cobrança da fatura em 

testilha, merece acolhimento, posto que demonstrada a sua legalidade. 

Nessa linha de intelecção, é o entendimento jurisprudencial que colaciono: 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. INTERPRETAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA 

À VISTA DO INTERESSE PÚBLICO PREDOMINANTE. SERVIÇO PÚBLICO 

CONCEDIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 

REVISÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO 

PROCEDENTE. INDEVIDA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO 

ESSENCIAL EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. LIMINAR CONFIRMADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO. 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007497530, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

29/03/2018). RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. DIVIDA REFERENTE À 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CÁLCULO DA 

CONCESSIONÁRIA PARA APURAR O VALOR CONSIDERANDO A MEDIA 

DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES A IRREGULARIDADE. 

CRITERIO USUALMENTE ADOTADO EM CASOS ANÁLOGOS. DÉBITO 

DEVIDO. DESCONSTITUIÇÃO INCABIVEL. PROCEDENCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007237050, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 13/12/2017). III – 

Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, revogo a liminar 

concedida e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Em tempo, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

contraposto, a fim de condenar a autora no pagamento de R$ 1.289,97 (mil 

duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), acrescido de 

correção monetária pelo IGP-M, a contar do ajuizamento da ação, e juros 

de 1% ao mês, a contar da ciência do contrapedido. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for requerido 

pelas partes em 15 dias, 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 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, 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: 1000824-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO POLIDO BORDINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de 

maio de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA LOPES BONIFACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

maio de 2018, às 15:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDJALMA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 08 de 

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

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

maio de 2018, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

maio de 2018, às 15:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL FERREIRA COQUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

maio de 2018, às 14:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DINIZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 23 de 

maio de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO)

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SPOTTI GRECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o recurso interposto ao ID 12301973 é tempestivo; 

bem como, que a guia nº. 99742 foi devidamente recolhida. Assim, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte recorrida/requerente para, em 

10 (dez) dias, querendo, apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000550-47.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JUAREZ LOPES MAIA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Considerando que o comprovante de 

endereço no nome da parte autora não acompanhou o pedido inicial, 

intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

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

Floresta/MT, 19 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. DA SILVA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEDILSON DA SILVA OAB - 424.581.291-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000635-33.2018.8.11.0007 REQUERENTE: G. DA SILVA & CIA LTDA 

REPRESENTANTE: GEDILSON DA SILVA REQUERIDO: AIRTON CORREA 

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

comprovar a sua condição atualizada de microempreendedor individual, 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme prevê o art. 8º da 

Lei n.º 9099/95, sob pena de indeferimento da petição inicial. Neste 

sentido, inclusive, é o enunciado 135 do Fonaje: “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda”. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 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: 1000652-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000652-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA 

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

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

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

juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

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

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

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

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

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

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

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

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

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

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. 

12221513 e 12221506, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 2 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: 1000452-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

maio de 2018, às 15:00 horas, bem como do cancelamento da audiência 

do dia 11 de abril de 2018. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEANDRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 

de maio de 2018, às 15:00 horas, bem como do cancelamento da 

audiência do dia 11 de abril de 2018. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUETILA TAMARA SOARES TOMKIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 

de maio de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUETILA TAMARA SOARES TOMKIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

maio de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/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)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GOMES DA SILVA DAVIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000525-05.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY APARECIDO BAGANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000525-05.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SIDINEY APARECIDO 

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

Intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da petição e comprovante de depósito constantes dos IDs n.º 

11965827 e 11966126. Decorrido o prazo supra, sem manifestação da 

parte, arquive-se o processo virtual. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010420-41.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010420-41.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA 

SILVA EXECUTADO: CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A, 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida (evento nº. 

9703936) e a credora requer o levantamento do valor depositado 

judicialmente, bem como requer a intimação da segunda executada para 

pagar o valor remanescente referente aos honorários advocatícios, 

conforme consta no evento nº. 10955379. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em 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. Após, intime-se a 

executada EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP para, 

em cinco dias, efetuar o pagamento do montante remanescendo do débito 
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referente aos honorários advocatícios, indicado pelo credor no evento nº 

10955379. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 

2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011274-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI OLIVEIRA (EXECUTADO)

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011274-59.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE 

MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: MANOEL GILDO DA SILVA, DARLEI 

OLIVEIRA 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. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002896-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA ILZA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR TADEU GOMES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002896-05.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANGELITA ILZA MARIA DE 

JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: ARTUR TADEU GOMES EIRELI - ME Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante requer a 

desistência da demanda (ID. 11097570), postulando pela sua 

homologação. Posto isso, homologo a desistência e julgando extinto o feito 

sem resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, 

inciso VIII do NCPC. Arquive-se. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

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

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

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LOPES MORANGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002100-14.2017.8.11.0007 REQUERENTE:  ROSELI  LOPES 

MORANGUEIRA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

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

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

II do NCPC. I – Mérito Pleiteia a parte reclamante indenização por danos 

morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito tendo em vista que não 

reconhece o débito. O requerido contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, decorre de contrato firmado com a Reclamante. 

Aduz que a negativação é legítima. A reclamada carreou aos autos cópias 

dos contratos devidamente assinados pela Reclamante (Id nº 9915865). A 

parte reclamante não apresentou impugnação. No concernente ao mérito, 

ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação, pois as firmas apostas na procuração e 

no instrumento contratual guardam grande similitude. A consequência do 

cumprimento do ônus mencionado no art. 373, II do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que as alegações da Reclamada 

restaram comprovadas. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, 

de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do 

art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil. Na forma da 

fundamentação supra, condeno a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Intimem-se. 

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

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

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

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juiz 

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

efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-12.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCOOTERBRASIL INDUSTRIA DE BICICLETAS E COMERCIO DE 

IMPORTADOS EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA REIS DE FARIAS OAB - SC19267 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010053-12.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: SCOOTERBRASIL INDUSTRIA DE BICICLETAS E 

COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI Vistos. Considerando a disposição do 

artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem 

preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do 

crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com 
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fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da CNGC/MT. 

Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação emitido 

pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 

do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora, conforme 

Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 8010282-35.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

ALCENA NILSON RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010282-35.2015.8.11.0007 REQUERENTE: ALCINEIA OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, 

ALCENA NILSON RODRIGUES - ME Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração com o intuito de discutir os termos da sentença, 

principalmente, no que se refere ao encaminhamento do título ao protesto. 

É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que 

os embargos de declaração interpostos não merecem ser acolhidos, 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 houve 

manifestação precisa quando a responsabilidade da embargante: “No que 

se refere a responsabilidade do Banco Sicredi Norte MT, a instituição 

financeira recebeu, por endosso-mandato, duplicata sem aceite e sem 

comprovação de entrega da mercadoria ou de prestação de serviços, 

apresentando o título sacado ilicitamente a protesto, motivo pelo qual deve 

responder solidariamente pelos prejuízos sofridos pela autora”. No 

presente caso não há que se falar em necessidade de audiência de 

instrução, pois as provas quanto ao fato são exclusivamente 

documentais. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem ser acolhidos 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 1837283, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

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

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

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

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000315-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SEVERIANO 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: 

1000315-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: REGINALDO SEVERIANO DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCARD 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, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA INTIMAÇÃO Partes do processo: 

REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES ARCARI REQUERIDO: CLARO S.A. 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida para CIÊNCIA da 

SENTENÇA ID nº 11917132, 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. Certifico ainda, que a parte requerente 

apresentou embargos de declaração - ID nº 12285408 e 12285439. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. ALTA FLORESTA , 12 de abril de 2018. 

Atenciosamente. DANIELLE FERREIRA MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35212699

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011066-12.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA CECCONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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8011066-12.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVANA CRISTINA 

CECCONELLO EXECUTADO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que se trata de execução em 

curso perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, 

sendo que a parte devedora noticiou nos autos que foi deferido o 

processamento da recuperação judicial (Id nº 1807047). Nos termos do 

Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, 

estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO 

JUÍZO UNIVERSAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.101/05 E ENUNCIADO Nº 51 

DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso 

Cível Nº 71006504732, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 21/02/2017) 

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO 

PREVISTA NA LEI Nº 11.101/2005 QUE SE LIMITA A 180 DIAS, NOS 

TERMOS DO ART. 6º, § 4º, DA REFERIDA LEI. CONSTITUIDO O TITULO 

JUDICIAL, INCABIVEL A EXECUÇÃO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL 

CIVEL. INCIDENCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. Não assiste ao ora 

recorrente. O pedido de cumprimento de sentença nos presentes autos se 

deu em 24/01/2011, fl. 58. Ocorre que o pedido de recuperação judicial da 

ora recorrida foi deferido em 21/03/2011, fls. 06/16, quando já constituído 

o título judicial, não podendo ser executado perante o JECível conforme 

disciplina o Enunciado 51 do 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". Neste sentido: IMPUGNAÇÃO À FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. 1. Ainda 

que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia ser aventada até 

mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio pelo Juízo, uma vez 

que o crédito constituído em favor da recorrente não pode ser executado 

perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para fazê-lo. 2. 

Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE 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." Assim, correta a decisão 

que determinou o levantamento da penhora, devendo a credora habilitar 

seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71003556099, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 10/05/2012). Assim, vai mantida a sentença para extinguir a 

execução, podendo a credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial.” SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004639837, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/10/2013) “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013)” 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 

55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010957-95.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LUIZ DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010957-95.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: HELIO LUIZ DA SILVA - ME 

EXECUTADO: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que se trata de execução em 

curso perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, 

sendo que a parte devedora noticiou nos autos que foi deferido o 

processamento da recuperação judicial (Id nº 1840919). Nos termos do 

Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, 

estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO 

JUÍZO UNIVERSAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.101/05 E ENUNCIADO Nº 51 

DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso 

Cível Nº 71006504732, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 21/02/2017) 

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO 

PREVISTA NA LEI Nº 11.101/2005 QUE SE LIMITA A 180 DIAS, NOS 

TERMOS DO ART. 6º, § 4º, DA REFERIDA LEI. CONSTITUIDO O TITULO 

JUDICIAL, INCABIVEL A EXECUÇÃO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL 

CIVEL. INCIDENCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. Não assiste ao ora 

recorrente. O pedido de cumprimento de sentença nos presentes autos se 

deu em 24/01/2011, fl. 58. Ocorre que o pedido de recuperação judicial da 

ora recorrida foi deferido em 21/03/2011, fls. 06/16, quando já constituído 

o título judicial, não podendo ser executado perante o JECível conforme 

disciplina o Enunciado 51 do 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". Neste sentido: IMPUGNAÇÃO À FASE 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓRIA. 1. Ainda 

que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 52, IX, da Lei nº 

9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia ser aventada até 

mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio pelo Juízo, uma vez 

que o crédito constituído em favor da recorrente não pode ser executado 

perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para fazê-lo. 2. 

Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que "os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 
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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." Assim, correta a decisão 

que determinou o levantamento da penhora, devendo a credora habilitar 

seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71003556099, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 10/05/2012). Assim, vai mantida a sentença para extinguir a 

execução, podendo a credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial.” SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004639837, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/10/2013) “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA 

PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004551677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/11/2013)” 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 RS, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2013) 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 

55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000444-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEDRO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000444-22.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SIDNEY PEDRO CAVALCANTE 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Intimem-se. Arquive-se. 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, 13 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011220-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO AMORIM LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 

8011220-93.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JAIRO AMORIM LOPES 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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, 8 de março de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011233-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIENE ESTANISLAU DE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011233-92.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUSIENE ESTANISLAU DE 

LIMA RIBEIRO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado 

pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas penalidades decorrentes 

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

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

benesse processual. Nesse sentido segue a recente jurisprudência da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

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, 8 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: 1003019-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI MAURUTTO DUENHA (REQUERENTE)

REGINALDO CARLOS DUENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12285302 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12285307 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12285302, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002920-33.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FABIA DE OLIVEIRA 

CARVALHO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

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

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

Civil. I – Preliminares a) Ausência de comprovante de endereço A 

preliminar de Inépcia da petição inicial por falta de comprovante de 

endereço em nome da autora deve ser rejeitada, tendo em vista que 

conforme argumentado em impugnação e da simples análise documental, o 

comprovante de endereço encontra-se em nome do genitor da autora. II – 

Mérito No mérito afirma o autor ter tido seu nome incluído indevidamente no 

cadastro de inadimplentes pela reclamada por dívida no valor de R$ 88,65 

(oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), débito este que afirma 

ser indevido. A Reclamada apresentou defesa alegando ter agido em 

exercício regular do direito de credora, no entanto, a ré trouxe aos autos 

apenas imagens de suas telas sistêmicas, que por serem produzidas 

unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, motivo pelo 

qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Assim, não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao 

disposto no art. 373, II, do CPC sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de seus 

clientes. Nessa esteira, há que se reconhecer a ilegalidade da 

negativação realizada em nome da reclamante e, ainda, a inexistência do 

débito em nome da autora. Não merece no entanto a mesma sorte a 

condenação da Reclamada em danos extrapatrimoniais, tendo em vista 

que no presente caso mesmo que a negativação feita pelo réu não 

existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque o 

reclamante possui outras inscrições concomitantes à negativação 

discutida nos autos, ID n.º 10415908. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da Reclamada ao negativar o nome da Reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir outro registro válido em cadastro 

de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se 

conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. 

Desta forma, conclui-se ser a parte autora uma devedora contumaz, não 

tendo qualquer credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, a 
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fim de conseguir realizar compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso 

concluir que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos 

não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização 

pleiteada. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com 

liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O 

Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. II - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para apenas 

DECLARAR a inexistência do débito negativado, objeto da pressente, e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

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

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011100-84.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUCIANO DE PEDRI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011100-84.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: KAREN MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: ANDRE LUCIANO DE PEDRI Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora, conforme 

Enunciados n.º 117 e 142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. 

Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro 

lado, caso reste infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 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: 8010113-48.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI COLHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA INTIMAÇÃO Partes do processo: 

EXEQUENTE: VALDINEI COLHADO EXECUTADO: SEMENTES CONQUISTA 

EIRELI - EPP Certifico que procedo a intimação da parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da movimentação de ID nº 

12034755, para querendo manifestar-se nos autos. ALTA FLORESTA, 12 

de abril de 2018. DANIELLE FERREIRA MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 35212699

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO)

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 

1000395-78.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: NADIR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Analisando detidamente o 

processo virtual, verifico que a instituição financeira executada postula 

pela nulidade dos atos praticados posteriormente à sessão de julgamento 

pela Turma Recursal ao argumento de que não foi intimada para o ato (ID 

n.º 12123178), no entanto, posteriormente ao pedido junta aos autos 

comprovante de cumprimento da obrigação de fazer/pagar e postula pela 

extinção do feito (ID n.º 12652884), ato de destoa do pedido formulado 

anteriormente e demonstra claro desinteresse da parte na possibilidade de 

declaração de nulidade dos atos, visto que cumpriu o determinado no 

acórdão proferido. Assim, considerando que a parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 12652884) e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 12673785, impõe a 

extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

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

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

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

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

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 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: 8011216-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA APARECIDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011216-56.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GEOVANA APARECIDA DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi 

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

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

litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. Nesse 

sentido segue a recente jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” 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, 2 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: 1003049-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ACOSTA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12495597 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12495626 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12495597, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12295151, foi interposto 

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

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor da Sentença do ID nº 12295151, bem como do recurso de 

movimentação de nº 11598826, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

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

teor da juntada do ID. nº 12533014, bem como para que informe o número 

da conta (corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e número do 

CPF/CNPJ, do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA ANITY PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000131-61.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAPHAELA ANITY PEIXOTO 

EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Tratando-se de direito 

disponível não há óbice para que o acordo celebrado entre as partes seja 

apreciado após a sentença/acórdão prestigiando-se os princípios da 

celeridade e eficiência processuais. 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, 
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expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

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

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

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

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

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-96.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO 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: 

8010664-96.2013.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA ROSA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A Vistos. 

Analisando detidamente o processo judicial eletrônico, observa-se que no 

ID num. 11998108 foi lançada certidão atestando equivocadamente que o 

recurso inominado é intempestivo. Verifico que foi proferida sentença no 

ID num. 9605344, acolhendo os embargos à execução manejados pelo 

executado para declarar a nulidade da intimação do requerido quanto à 

sentença proferida nos IDs n.º 1833575 e 1833576, bem como declarar a 

nulidade de todos os atos praticados após a prolação da sentença até a 

propositura dos embargos. Foi determinado ainda que "Após o trânsito em 

julgado, proceda-se a liberação do valor penhorado em favor do 

embargante (executado), bem como intime-o, através do indicado na 

petição num. 1833570 - Pág. 1, acerca da sentença proferida nos IDs num. 

1833575 e num. 1833576." Assim, certificado o trânsito em julgado, 

consoante certidão constante do ID num. 10218568, foi procedida somente 

a intimação do requerido para indicar os dados bancários para 

transferência de valores, deixando a Secretaria da Vara de efetuar a 

intimação acerca da sentença proferida nos IDs num. 1833575 e num. 

1833576. Não obstante a intimação não tenha sido formalizada nos moldes 

determinados, o requerido apresentou recurso inominado, assim, tem-se 

que o recurso é tempestivo. Desta feita, constatada a tempestividade 

recursal e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, RECEBO o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita, nos termos do artigo 42, §2º da Lei nº 9.099/95. Após, 

REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal, juntamente com a mídia de 

gravação, se for o caso. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 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: 1001584-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA ROCHA DAVID LECHINEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12463255 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12463260 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12463255, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA KIKUCHI VASCONCELOS 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: 

1002828-55.2017.8.11.0007 REQUERENTE:  ERICA KIKUCHI 

VASCONCELOS 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 No mérito verifica-se ter a parte autora adquirido 

passagens aéreas contendo o trecho, ida e volta de Cuiabá (MT) à Ilhéus 

(BA), com saída dia 11.09.2017 às 08h20min de Cuiabá (MT) e cheda às 

13h27min, e no mesmo dia teria início a diária no Resort, porém o voo foi 

cancelado e a autora somente embarcou no dia seguinte, amargando 

prejuízos em decorrência da perda da primeira diária no hotel em Ilhéus, 

bem como pagamento de diária do Hotel em Cuiabá para pernoite. Por outro 

lado, a empresa aérea afirma que autora não pode embarcar no voo 

originalmente contratado, por problemas operacionais com seu assento, 

sendo que a ré, imediatamente, ofereceu acomodação no próximo voo 

disponível, no dia seguinte, além de alimentação e hospedagem. 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 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$ 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, um dia de diária no Hotel Resort “Cana 

Brava All Inclusive” e uma diária no Hotel Delmont em Cuiabá (MT) para 

pernoite, uma vez que foram devidamente comprovados. (ID n.º 10327302 

e 10327302). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código 

de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da 

autora, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

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

monetariamente pelo INPC, a partir da sentença; b) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 668,15 (seiscentos e 
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sessenta e oito reais e quinze 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. 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, 28 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CAVANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001241-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HENRIQUE CAVANHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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, 12 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000620-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONILDA RUIZ BRAGA HONORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000620-35.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA CLEONILDA RUIZ 

BRAGA HONORIO EXECUTADO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida (ID nº. 12055243) e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta no ID nº. 12533137. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. 

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 5 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003288-42.2017.8.11.0007

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:

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 26 de 691



comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70440 Nr: 3412-86.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otaciano Guedes

 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 146, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64302 Nr: 3100-47.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Marques dos Santos

 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 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 128, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67995 Nr: 960-06.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Orlinda Refatti

 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 155, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108117 Nr: 3541-86.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Cleunice Ines de Santana

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 103, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58189 Nr: 2831-42.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maria Otávia Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 229, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65105 Nr: 4578-90.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Ivonete Desidério Pinto

 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:

 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 149, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34323 Nr: 81-72.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estefania Dupski Koval

 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:

 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 238, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 104-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Dejanira Martins de Almeida

 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:

 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 236, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64687 Nr: 4237-64.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Loira Carneiro

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

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 127 e da petição 

de fl. 129 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64825 Nr: 4334-64.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Antonia Solange dos Santos Cairos

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

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 187 e da petição 

de fl. 189 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 4238-49.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Athenora Maria Domingos

 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 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 135 e da petição 

de fl. 137 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63825 Nr: 2989-63.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Jorge Ribeiro

 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 142 e da petição 

de fl. 144 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113482 Nr: 2009-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custodio & Cia Ltda ME, Leopoldo Luiz 

Custódio

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas para distribuição da Carta Precatória de 

Remoção e Avaliação. O recolhimento das custas poderá ser feito através 

da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento afim de remeter a Carta Precatória diretamente à Distribuição 

da Comarca de Paranaita/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 3067-96.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

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

Lima - OAB:3127-A/MT

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Intimação do Procurador da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas para distribuição da Carta Precatória de 

Avaliação. O recolhimento das custas poderá ser feito através da emissão 

das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para comprovar nos autos o 

pagamento afim de remeter a Carta Precatória diretamente à Distribuição 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4848 Nr: 573-40.2000.811.0007

 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: Jair José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bazzo Neto

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comparecer perante a secretaria da sexta vara afim de retirar a Carta 

Precatória de Penhora e Avaliação, bem como para efetuar o pagamento 

das custas para distribuição da Carta Precatória na Comarca de 

Brasília-DF, e ainda acompanhar o andamento da mesma até seu total 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41627 Nr: 1842-07.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente da Riva

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

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

OAB:5126-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 
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requerente para manifestação nos presentes autos acerca do 

comprovante de depósito de fl. 160, bem como para indicar os dados 

bancários, 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.: 104988 Nr: 179-76.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fagundes Florentino Silva

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar nos autos o cálculo atualizado, incluindo o 

valor da multa, bem como para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 4576-57.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Pereira, Vanderley Carlos Pianovski, Tamis 

Adriana Biliato Pianovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Pedro Muller, Agnaldo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Marcelo Reis Cardoso - OAB:10088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - 

OAB:MT/17224

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar nos autos o cálculo atualizado, incluindo o 

valor da multa, bem como para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64137 Nr: 3599-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Izaura Coelho de Souza

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca dos alvarás expedidos às fls. 160/161, bem como para 

indicar os dados bancários da parte autora, afim de expedir alvará do 

valor correspondente as parcelas atrasadas, 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.: 63362 Nr: 2810-32.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Josefa Maria Pereira

 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 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 129 e da petição 

de fl. 131 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62581 Nr: 2202-34.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Vicente Timoteo

 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, 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 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 149 e da petição 

de fl. 151 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64079 Nr: 3405-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Geraldina Rodrigues de Lima

 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 132 e da petição 

de fl. 134 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64297 Nr: 3096-10.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serli Metzdorf

 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 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 129 e da petição 

de fl. 131 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63790 Nr: 2908-17.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Jesus Belo

 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 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 

comprovante de depósito das parcelas atrasadas de fl. 128 e da petição 

de fl. 130 e verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102281 Nr: 3704-03.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Medeiros Passani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Barbosa de Souza Junior, W. Fisio 

Aparelhos Fisioterapicos, Banco Intermedium S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Fernandes 

Braga - OAB:72.065-MG, João Roas da Silva - OAB:98.981-MG

 Intimação do procurador da parte requerida Francisco Barbosa de Souza 

Junior e Banco Intermedium S.A, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao recolhimento das custas processuais no valor total de R$ 

557,40 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), sendo 

50% para cada um (pro rata) por meio de guia(s) própria(s) que poderá 

ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - Primeira 

Instância, clicando no ícone custas e taxas finais ou remanescentes, 

devendo ainda comprovar o pagamento através da juntada do 

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

ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT para fins de protesto. Nos casos em que o débito 

referente a custas pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), a dívida será executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, 

artigo 1º, item 2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Valor da causa atualizado: R$ 14.400,00

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 59/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

o disposto no art. 236, da Lei Complementar nº 263, de 26.12.2006, e do 

Decreto nº  8.737,  de 3.5.2016,  da Presidência da 

República;RESOLVE:CONCEDER ao servidor STEPHANO BRITO, Matrícula 

nº 21457, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da 

Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, 20 (vinte) dias de Licença 

Paternidade, no período de 22.3.2018 a 10.4.2018.     Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 10 de abril de 2018.       

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 59/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 236, da Lei Complementar nº 263, de 

26.12.2006, e do Decreto nº 8.737, de 3.5.2016, da Presidência da 

República;

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, Analista 

Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª Vara 

Criminal desta Comarca, 20 (vinte) dias de Licença Paternidade, no período 

de 22.3.2018 a 10.4.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10 de abril de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 60/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     

RESOLVE:CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 

21457, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria 

da 2ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastado de suas funções por 

motivo de licença paternidade, no período de 22.3.2018 a 

10.4.2018;RESOLVE:DESIGNAR a servidora JANETE GEHM, Matrícula nº 

4600, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 22.3.2018 a 10.4.2018.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 10 de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 60/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo 

de licença paternidade, no período de 22.3.2018 a 10.4.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora JANETE GEHM, Matrícula nº 4600, Técnica 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, no período de 22.3.2018 a 

10.4.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 58/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 4602, Técnica 

Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara 

Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de 

compensatórias, nos dias 5, 6 e 9.4.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a 

servidora MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA NOGUEIRA, Matrícula nº 

4079, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos 

dias 5, 6 e 9.4.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 10 de abril de 2018.       DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 58/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora MATILDE VIEIRA CASTRO, Matrícula nº 

4602, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por 

motivo de compensatórias, nos dias 5, 6 e 9.4.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora MARINELSA DE OLIVEIRA FERREIRA NOGUEIRA, 

Matrícula nº 4079, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, nos dias 5, 6 e 9.4.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10 de abril de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs
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PORTARIA nº 57/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     

RESOLVE:CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE 

REZENDE, Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de tratamento de saúde, no dia 

6.4.2018;RESOLVE:DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA 

CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer 

a função de Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca, no dia 6.4.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças, 10 de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 57/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de tratamento de saúde, no dia 6.4.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no dia 

6.4.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 10 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 61/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;CONSIDERANDO a PORTARIA nº 56/2018/DF, de 6.4.2018, que 

nomeou a servidora Mirla Cristina Cunha Ferreira, para exercer em 

comissão o cargo de Assessora de Gabinete II do Gabinete do Juiz da 4ª 

Vara Cível;   RESOLVE:LOTAR a servidora MIRLA CRISTINA CUNHA 

FERREIRA, Assessora de Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito da 4ª 

Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir de 11.4.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 12 de abril de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 61/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO a PORTARIA nº 56/2018/DF, de 6.4.2018, que nomeou a 

servidora Mirla Cristina Cunha Ferreira, para exercer em comissão o cargo 

de Assessora de Gabinete II do Gabinete do Juiz da 4ª Vara Cível;

 RESOLVE:

LOTAR a servidora MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA, Assessora de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

com efeitos a partir de 11.4.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 62/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para alcançar 

a  e f i c iênc ia  e  ag i l idade dos  serv iços  fo renses  da 

Comarca;CONSIDERANDO a PORTARIA nº 55/2018/DF, de 6.4.2018, que 

nomeou a servidora Carolina Bittencourt Caldarelli, para exercer em 

comissão o cargo de Assessora de Gabinete II do Gabinete do Juiz da 3ª 

Vara Cível;   RESOLVE:LOTAR a servidora CAROLINA BITTENCOURT 

CALDARELLI, Assessora de Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito da 

3ª Vara Cível desta Comarca , com efeitos a partir de 

11.4.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 12 de 

abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 62/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO a PORTARIA nº 55/2018/DF, de 6.4.2018, que nomeou a 

servidora Carolina Bittencourt Caldarelli, para exercer em comissão o 

cargo de Assessora de Gabinete II do Gabinete do Juiz da 3ª Vara Cível;

 RESOLVE:

LOTAR a servidora CAROLINA BITTENCOURT CALDARELLI, Assessora 

de Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta 

Comarca , com efeitos a partir de 11.4.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 63/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO a PORTARIA nº 54/2018/DF, de 6.4.2018, que nomeou o 

servidor Alexandre César Rezende Guimarães, para exercer em comissão 

o cargo de Assessor de Gabinete I do Gabinete do Juiz da 4ª Vara Cível;

 RESOLVE:

LOTAR o servidor ALEXANDRE CÉSAR REZENDE GUIMARÃES, Matrícula 

nº 24626, Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito da 4ª 

Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir de 11.4.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 12 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

DF/mgs JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 64/2018   O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para alcançar 

a  e f i c iênc ia  e  ag i l idade dos  serv iços  fo renses  da 

Comarca;CONSIDERANDO a PORTARIA nº 53/2018/DF, de 6.4.2018, que 

nomeou o servidor Victor Buogo Gattas, para exercer em comissão o 

cargo de Assessor de Gabinete I do Gabinete do Juiz da 3ª Vara Cível;   

RESOLVE:LOTAR o servidor VICTOR BUOGO GATTAS, Matrícula nº 

32050, Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara 

Cível desta Comarca , com efeitos a partir de 11.4.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 12 de abril de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 64/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO a PORTARIA nº 53/2018/DF, de 6.4.2018, que nomeou o 

servidor Victor Buogo Gattas, para exercer em comissão o cargo de 

Assessor de Gabinete I do Gabinete do Juiz da 3ª Vara Cível;

 RESOLVE:

LOTAR o servidor VICTOR BUOGO GATTAS, Matrícula nº 32050, 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito da 3ª Vara Cível 

desta Comarca , com efeitos a partir de 11.4.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Barra do Garças, 12 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179473 Nr: 1468-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcinei Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante do exposto, ante a dificuldade em se encontrarem bens do 

executado a serem penhorados, DEFIRO o pedido de fl. 109 e DETERMINO 

a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

ficará suspensa a prescrição com base no art. 921, III, §1º, CPC/15.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260464 Nr: 13270-09.2017.811.0004

 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: RAdS, GDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por RYAN ALVES DA SILVA, 

representado por seu genitor, GLAUBER DOMINGOS DA SILVA, em face 

de LUZILEIDE ALVES DA CRUZ.

2. A inicial veio instruída pelos documentos de fls. 08/25.

3. O despacho de fl. 26, designou audiência de conciliação/mediação, e 

fixou alimentos provisórios á razão de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente em face do menor.

4. Verifica-se, através do termo juntado aos autos á fl. 33, que restou 

prejudicada sessão de mediação/conciliação por ausência do defensor 

tanto por parte do requerente, quanto por parte do requerido, ficando 

reagendada para nova data.

5. Realizada nova audiência, fora juntado á fl. 36, termo de sessão onde 

as partes se compuseram.

6. O Ministério Público, á fl. 37, manifestou-se pela homologação do termo.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Desta forma, considerando que as partes são capazes, e devidamente 

resguardado o direitoo menor, bem como o parecer ministerial encartado, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às fls. 36/36v, para que produza 

seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ”b” do 

CPC/2015.

8. SEM custas e honorários por se tratar de justiça gratuita.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250588 Nr: 6648-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Vistos.

1. DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 22 DE MAIO 

DE 2018, ÀS 14h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo a parte 

requerida apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual 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 (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4.Uma vez que o Ministério Público é a parte autora, a intimação das 

testemunhas por ele arroladas à fl. 06 deverá ser judicial.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215035 Nr: 12468-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerida para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos para decisão.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216094 Nr: 521-91.2016.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdJBdM, JBAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para que informe o atual endereço da parte 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. CERTIFIQUE-SE a escrivania quanto à apresentação de contestação 

pela demandada.

3. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173080 Nr: 6237-07.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Prado, Berbiton Conceição do Prado, 

Luiza de Souza Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 148.
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2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços dos executados.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201440 Nr: 4642-02.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - Companhia Digital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:MT 7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 16. Diante do exposto:I) REVOGO a certidão de Trânsito em Julgado, de fl. 

120.II) INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, de fl. 116.III) Após 

a Juntada do Recurso de apelação, INTIME-SE a parte apelada para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015.IV) 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.V) 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.17. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193946 Nr: 13043-24.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - Companhia Global do Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017/A

 15. Diante do exposto:I) DETERMINO o desentranhamento do recurso de 

apelação de fls. 23/33 e sua juntada nos autos dos Embargos à Execução 

de cód. 201440. II) INDEFIRO, POR ORA, O PEDIDO DE LEVANTAMENTO, 

de fl. 22.III) Aguarde-se o exame do Recurso de Apelação pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.16. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263450 Nr: 15145-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->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: MINERVINA REZENDE DE FREITAS VIEIRA, DANUBIA 

APARECIDA FREITAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifica-se que tanto a Autora quanto a 

Interditanda residem no município de Ponte Branca - MT (fls. 04/05), que 

pertence à Comarca de Alto Araguaia – MT, conforme se extrai do sitio do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - 

(http://www.tjmt.jus.br/Comarcas/MapaComarcas).

2. Ademais, é certo que o incapaz possui domicílio necessário que, no 

caso, corresponde ao domicílio de seu representante ou assistente, nos 

termos do art. 76, p. único, CC/2002.

3. Diante disso, REVOGO a decisão de fls. 24/25 e RECONHEÇO a 

incompetência deste Juízo para o processamento e julgamento do 

presente feito, motivo pelo qual DECLINO da competência e DETERMINO a 

remessa destes autos à Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia- MT, 

para o seu regular prosseguimento.

4. REMETAM-SE os autos à Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT, 

com a máxima urgência.

5. INTIME-SE a parte Autora, por meio de seu advogado, a respeito desta 

decisão.

6. PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias.

7. Expeça-se o necessário.

 8. Intime-se. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98423 Nr: 3433-71.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. N. de Alecrim Informática - ME, Elidiana 

Paula Neves de Alecrim, Osvaldo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207500 Nr: 8031-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mazarello Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocimar Carneiro de Campos, Enelsom 

Alexandro Nonato, Rogério Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210412 Nr: 9789-09.2015.811.0004

 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: Paulino Feitosa & Paulio de Freitas Ltda, Rosangela 

Paulino Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weicolo Comercio de Veículos Ltda, Renault do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 
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Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225095 Nr: 5945-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA – ME (ZAMPA 

CALÇADOS, VESTUPARIOS E ACESSÓRIOS), Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259040 Nr: 12191-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Ronaldo de 

Miranda Filho, Onilson Prado, Heloisa Helena Ribeiro de Miranda, Ozenir de 

Carvalho Silva, Maria José Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 74437 Nr: 7476-56.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Barra do Garças, 

Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. dos Santos Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sthephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91935 Nr: 5746-39.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giselma Carmem Campos Carneiro Magalhães, 

Espólio de Humberto de Campos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte requerida a se manifestar sobre as informações juntadas 

às fls. 260/262, do cartório do 1ºofício de Barra do Garças, que requer o 

recolhimento, naquele cartório, de emolumentos, no valor de R$ 26,76 

(vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175636 Nr: 9378-34.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJXdC, HMXM, MGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270535 Nr: 1372-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno de Moraes, Lusdalva Vilela 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS
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 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163042 Nr: 4428-16.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Moura Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263800 Nr: 15361-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de pedido de alvará, formulado pela patrona GRAZZIELY 

BARROS DO PRADO, objetivando o levantamento de honorários 

advocatícios sobre valores a serem recebidos por ORIOMAR APARECIDO 

RAMOS FILHO. O Ministério Público manifestou pela rejeição, fl.11.

2.É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.Não merece acolhimento o pedido de alvará. Com efeito, a quantia 

referente ao seguro deixado pelo falecido não é incontroversa, já que 

referido benefício foi recebido na integralidade pela senhora MARIA 

GONÇALVES RAMOS, mãe do de cujus, consoante sentença juntada no 

inventário.

4.Assim, não obstante parte do dinheiro tenha sido liberada em favor da 

herdeira FRANCIELLI, é certo que é imprescindível o ajuizamento de ação 

específica para que os sucessores patrocinados pela advogada 

peticionante possam levantar a quantia depositada.

5.Assim, por não ser incontroversa titularidade do seguro que se pretende 

levantar, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, resolvendo o 

mérito da lide, conforme art.487, I, CPC/2015.

6.Sem custas e honorários, porque se trata de mero incidente processual. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253734 Nr: 8839-29.2017.811.0004

 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: Life Med Clinica Médica e Diagnostico por Imagem Ltda 

Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA ARBUÉS NERY DA 

SILVA. - OAB:9.923-B

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a parte autora se 

manifestar acerca da proposta de parcelamento do débito (fl. 127-v) na 

mesma oportunidade.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 2031-86.2009.811.0004

 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: Espolio de Oriomar Aparecido Ramos, Janeide Pereira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DO 

IMÓVEL INDICADO NA INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, conforme 

art.487, I, CPC/2015.14.Sem custas e honorários, por se tratar de mero 

incidente processual. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.15.Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271727 Nr: 2110-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer as 

informações controversas contidas na inicial, quais sejam, se o RENAVAM 

é o constante em fl. 05 ou fl. 35, e se o grupo/cota é o constante em fl. 05 

ou fls. 06 e 27.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262647 Nr: 14652-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirlei Brito Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229133 Nr: 8510-51.2016.811.0004

 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: Vilson Lima Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismayla dos Santos Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e cumprindo a determinação de fls. 

109, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via matéria 

de imprensa, para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre a petição 

juntada às fls. 111/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262233 Nr: 14396-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILAR TRANSPORTES LTDA, Josimar 

Morzelle, Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227604 Nr: 7436-59.2016.811.0004

 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: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Cândido Ferreira, Viação Xavante 

Ltda, Claudia Márcia Ayres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do requerente para que se manifeste no prazo de 05 dias 

acerca da diligência negativa do oficial de justiça de fls. 133/134.

 No mesmo ato, impulsiono o presente para intimar as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 dias acerca da contestação encartada em 

fls. 135ss, considerando que a mesma é tempestiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273271 Nr: 3133-31.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital 

Albert Einstein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alípio Peres dos Santos, Wanderlei Farias 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislene Gremaschi Lima - 

OAB:125098/SP, Tatiana Maria Paulino de Sousa - OAB:208032/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258951 Nr: 12120-90.2017.811.0004

 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: Laércio Carneiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Em que pese certidão de fl. 31, o requerido não foi citado como 

comprova o AR colado em fl. 27v.

2. Tendo em vista petição de fl.48 que apresenta novo endereço do 

requerido, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na petição de 

fl.48, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 19 DE JUNHO DE 2018, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1299 Nr: 2389-37.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ALVES DE SOUSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Observe a parte exequente o item 2 da decisão de fl.117. FIXO o prazo 

de 05 (cinco) dias para manifestação.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181912 Nr: 3714-85.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSE, MSE, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1.HOMOLOGO a desistência da execução, fl.139, conforme art.775, 

CPC/2015, e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art.485, VIII, CPC/2015, apenas devendo ser observado em 

nova execução eventuais valores porventura levantados pela parte 

exequente.

2.SOLICITE-SE a resposta do ofício de fl.124, e uma vez vinculados ao 

presente feito, EXPEÇA-SE alvará para levantamento em favor da parte 

exequente, independentemente de nova conclusão.

3.Custas pelo executado, em atenção ao princípio da causalidade. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173486 Nr: 6676-18.2013.811.0004

 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: Umbelina Pereira Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Maria Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1.Trata-se de ação proposta por UMBELINA PEREIRA REZENDE.

2.Intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

quedou-se inerte, fl. 229.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5.Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7.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.: 244798 Nr: 2644-28.2017.811.0004

 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: Eluana Ferreira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Mantenho a decisão de fl. 26.

2. CITE-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3. Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228138 Nr: 7828-96.2016.811.0004

 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: LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas, 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/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262491 Nr: 14556-22.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 56/103, são 

tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação e documentos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274007 Nr: 3542-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a intimação do requerido para que abstenha de cobrar o valor 

mensal de R$ 21,96 (vinte e um reais e noventa e seis centavos), 

referente ao contrato de empréstimo n. 0039023068820120223 junto ao 

benefício do autor. 13.Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

por dia, em caso de descumprimento desta decisão. 14.Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. 15.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 11 DE JULHO DE 2018, ÀS 12h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).16.Conste no mandado que, caso o 

requerido não tenha interesse na realização de acordo, deverá informar, 

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

data de audiência, conforme o disposto no artigo 334, §5°, do C.P.C. 

17.Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).18.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

19.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170293 Nr: 2620-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Jonir de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 2620-39.2013.811.0004, Protocolo 

170293, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229265 Nr: 8594-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odoni Mesquita Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Torixoréu, Valdemar de Oliveira Alves, Osvaldo Ferreira da 

Silva, Maria Lúcia Rocha da Silva, Deon Nunes da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA GOMES DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 8594-52.2016.811.0004, Protocolo 

229265, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274342 Nr: 3703-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Nunes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina da Costa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 3703-17.2018.811.0004, 

Protocolo 274342, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252280 Nr: 7841-61.2017.811.0004

 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: Autonorte Ltda, Nilson Limongi, Iris Teles Limongi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EMILIO PEREZ DE 

OLIVEIRA - OAB:GO\36102, MARCELLO PENA JUNIOR - 

OAB:GO\37758, NELSON CORREA FILHO - OAB:7146-GO, Oriana 

Curado - OAB:17181/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE EMILIO PEREZ 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7841-61.2017.811.0004, 

Protocolo 252280, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3433 Nr: 885-64.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autonorte Ltda, Nilson Limongi, Iris Teles 

Limongi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Romeu Aquino Nunes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHIANG DE GOMES - 

OAB:2866/GO, ORLANDO PINTO DE AMORIM - OAB:1817, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - 

OAB:5102/GO, THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE EMILIO PEREZ 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 885-64.1996.811.0004, 

Protocolo 3433, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191218 Nr: 11186-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Humberto Nogueira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 11186-40.2014.811.0004, 

Protocolo 191218, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203753 Nr: 5927-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls. 79/80 para CONVERTER a 

presente ação de conhecimento em AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos 

dos arts. 4º e 5º do Decreto-Lei 911/69 c/c o art. 329, I, CPC/2015. 7. 

PROCEDA-SE às anotações necessárias no Sistema Apólo e 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos.8. Dando prosseguimento ao feito, 

DETERMINO a CITAÇÃO do executado para pagar o débito de folhas 82, 

em 03 (três) dias (art. 829, do CPC/2015), o valor da dívida apresentada, 

ou oferecer bens à penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, 

nos termos do §2º, do artigo supracitado.9. Verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado, na forma do art. 841, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma 

legal.10. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914), no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915), contados na forma do art. 231, do Códex 

Civil. 11. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente 

e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante 

em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 916).12. FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelo 

executado. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art. 827, § 1º do 

CPC/2015).13. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251432 Nr: 7287-29.2017.811.0004

 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: Mareuza Sinzais dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tontin dos Santos, Eulália dos Santos 

Ragiotto, Alceni Alves de Freitas, Edson de Freitas Maia, Iolanda Maria de 

Freitas Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane luza - OAB:14059/MT, 

Mauro Portes Junior - OAB:10772 OAB/MT, Pedro Emilio 

Bartolomei - OAB:OAB/MT12206B, Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7.366 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Árlen Oliveira Andrade - OAB:MG 107847, Cristian 

Oliveira Andrade - OAB:142338, Cristian Oliveira Santos - OAB:MG 

142338, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Maurício Araújo Barboza - 

OAB:MG 112.180

 VISTOS

1. Às fls. 327, a parte autora requereu a citação da requerida no endereço 

localizado por meio do sistema INFOJUD.

2. Desta forma, CITE-SE a requerida EULÁLIA DOS SANTOS RAGIOTTO, 

no endereço declinado às fls. 327, a fim de apresentar contestação nesta 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344, do 

CPC/2015).

3. Cumprida a diligência acima, ABRA-SE vistas ao autor para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270669 Nr: 1452-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, recebo a emenda apresentada às fls. 36.

2. DEFIRO a gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98 do 

CPC/2015.

3. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, por correio, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 27 DE JUNHO DE 2018, às 15h00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274282 Nr: 3674-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enevaldo José Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.

 2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 27 DE JUNHO DE 2018, às 14hrs30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155906 Nr: 8022-72.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Kaktin dos Santos

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

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Eliane John - 

OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 15.684-A

 VISTOS.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

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

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls. 218-v, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência 

de honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor 

da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274106 Nr: 3612-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Cesar Leon Bordest

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTEÇA DE HONORÁRIOS movido 

AUGUSTO CÉSAR LEON BORDEST em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA 

DO GARÇAS – MT.

2. Compulsando os autos, constato que o exequente deixou de aportar 

cópia do título executivo judicial que fixou os honorários sucumbências.

3. Assim, INTIME-SE o exequente para que proceda a emenda da petição 

inicial, com a finalidade de aportar aos autos o título executivo judicial que 

fixou os honorários, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801, CPC/2015), 

sob pena de indeferimento do pedido.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273557 Nr: 3292-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos de Lima
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Menandro Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo a emenda apresentada às fls. 82 e, por conseguinte, 

PROCEDA-SE a anotações necessários junto ao sistema Apolo quanto ao 

valor da causa apresentado.

2. COLHA-SE o parecer do Membro do Ministério Público, pelo prazo legal.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272798 Nr: 2839-76.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. APENSEM-SE estes autos ao processo de cód. 261661, nº 

14032-25.2017.811.0004, uma vez se trata da Ação de Execução na qual 

se refere este Embargos.

 2. Após, voltem-me conclusos para análise dos pedidos iniciais.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273677 Nr: 3369-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Dinâmica 

Ltda, Elton Everaldo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo CHEVROLET/ CELTA 

LT 1.0 VHAC-E 8V, cor BRANCA, ano/modelo 2015/2015, chassi: 

9BGRP4820FG376364, PLACA QBS6934, RENAVAM 01052010404, 

conforme descrito na inicial. 9. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido 

para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 

15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04. 10. O 

veículo ficará depositado com os representantes legais do requerente. 11. 

Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias. 12. Expeça-se o necessário. 

13. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274457 Nr: 3766-42.2018.811.0004

 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: Durvalina Souza Soares Neta Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Adrielly Ferreira da Silva 

- OAB:20660/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. COLHA-SE o parecer do Ministério Público, na qualidade de Curador dos 

Registros Públicos (art. 110 da Lei 6.015/73), e voltem-me conclusos.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177783 Nr: 12061-44.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Guimarães da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Diferenças remuneratórias 

movida por Daniela Guimarães da Costa em face de Estado de Mato 

Grosso, todos qualificados nos autos.

2. Aportados os autos neste Juízo, requereu a parte autora a intimação do 

requerido para apresentar documentos para fins de liquidação de 

sentença.

3. Assim, DEFIRO o pedido retro e DETERMINO que a parte requerida 

aporte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a Ficha Funcional e Ficha 

Financeira da autora, conforme pedido de fls. 279.

4. Com a juntada, ABRA-SE vistas à autora para manifestação, pelo prazo 

de 10(dez) dias.

5. Após, voltem-me conclusos para análise.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199137 Nr: 3198-31.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrosom Ltda

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gesmar Honório de Morais 

Filho - OAB:143526/MG

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Município de Barra do 

Garças-MT em face de Eletrosom LTDA, todos qualificados nos autos.

2. Manifesta o exequente pelo levantamento do valor depositado pelo 

executado às fls. 11 referente ao pagamento do débito fiscal.

3. Assim DEFIRO o pedido manejado às fls. 31, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 11, em 

favor da parte exequente na conta disposta às fls. 31.

4. OBSERVE-SE a transferência da importância de R$245,18 (Duzentos e 

quarenta e cinco reais e dezoito centavos) no que se refere aos 

honorários advocatícios, na conta do respectivo patrono informado.

5. Custas processuais pelo executado.

6. Devidamente certificado o trânsito em julgado desta sentença de fls. 

16/17, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154792 Nr: 6500-10.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos Manzan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Brescovici - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação Revisional de contrato Bancário c/c repetição do 

indébito c/c pedido de antecipação de tutela movido por PEDRO MARCOS 

MANZAN em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos 
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autos.

2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a 

liquidação de sentença por arbitramento meio da petição de fls. 263/266. 

Contudo, verifico que o cumprimento de sentença pode ser realizado por 

meros cálculos aritméticos e sem necessidades de dilação probatória, 

motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de liquidação de sentença, nos termos 

do art. 509, §2º, CPC/2015.

 3. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

trazer aos autos demonstrativo de cálculo atualizado em observância ao 

art. 524, do CPC/2015, sob pena de indeferimento do cumprimento de 

sentença.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181627 Nr: 3460-15.2014.811.0004

 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: Cristiane Cassiano Pereira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório c/c Danos Morais e 

Cobranças de Diferenças Remuneratórias movida por Cristiane Cassiano 

Pereira em face de Município de Barra do Garças-MT, todos qualificados 

nos autos.

2. Às fls. 236/237 manifesta a parte autora pelo cumprimento de sentença. 

Contudo, verifico que a requerente não aportou aos autos planilha 

demonstrativa do débito a ser pago pelo requerido em fase de 

cumprimento de sentença, conforme preceitua art. 534, do CPC/2015.

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

trazer aos autos demonstrativo de cálculo atualizado em observância ao 

art. 534, do CPC/2015, sob pena de indeferimento do cumprimento de 

sentença requerido às fls. 236/237.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274025 Nr: 3557-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando os autos, constato que o autor deixou de aportar ao feito os 

documentos que instruem a petição inicial, bem como a procuração 

outorgada ao seu patrono.

 2. Posto isso, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação e acostar os documentos indispensáveis a 

propositura demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial (artigo 

321, parágrafo único, do CPC).

 3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274001 Nr: 3536-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a intimação do requerido para que abstenha de cobrar o valor 

mensal de R$ 89, 10 (oitenta e nove reais e dez centavos), referente ao 

contrato de empréstimo n. 567956907 junto ao benefício do autor. 13.Fixo 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, em caso de 

descumprimento desta decisão. 14.DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova. 15.CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 11 DE JULHO DE 2018, ÀS 12h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).16.Conste no mandado que, caso o requerido não tenha 

interesse na realização de acordo, deverá informar, por petição, 

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

audiência, conforme o disposto no artigo 334, §5°, do C.P.C. 17.Saliento 

que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).18.Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 

composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 19.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274003 Nr: 3538-67.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a intimação do requerido para que abstenha de cobrar o valor 

mensal de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos), referente 

ao contrato de empréstimo n. 46-607710/09999junto ao benefício do autor. 

13.Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, em caso de 

descumprimento desta decisão. 14.Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. 15.CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para 

o dia 11 DE JULHO DE 2018, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).16.Conste no mandado que, caso o requerido não tenha 

interesse na realização de acordo, deverá informar, por petição, 

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

audiência, conforme o disposto no artigo 334, §5°, do C.P.C. 17.Saliento 

que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).18.Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 

composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 19.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152511 Nr: 3353-73.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezau Povoas Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar o endereço da parte executada, para expedição do mandado de 

execução, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273925 Nr: 3500-55.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Seguros de Auto e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita R. Petraroli - 

OAB:130291/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo o feito no estado que se encontra.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 05, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 27 DE 

JUNHO DE 2018, às 16hrs00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240043 Nr: 16287-87.2016.811.0004

 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: IRL Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME

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

Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada pelo requerido às fls. 

96/103, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, para 

que, querendo, apresente impugnação a contestação apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254440 Nr: 9236-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues de Almeida, Suene Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Gomes da Silva, José Maximo 

Chaves, Januária Maria Leite, Terceiros Interessados, MASOLENE CRUZ 

MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça quanto a citação dos requeridos, conforme fl. 55 e dos 

confinantes, conforme fl. 57 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 

5 dias, se manifeste nos autos acerca de referidas certidões e requeira o 

que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274509 Nr: 3782-93.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Pires Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães - 

OAB:22163/A/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE AP. MARTINS E 

SOUZA - OAB:262.785, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - 

OAB:378.112

 PROCESSO Nº 3782-93.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 274509

Vistos.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 23 de maio de 2018, às 

14h00min (horário de Mato Grosso).

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 INTIME-SE a testemunha a ser inquirida.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 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.: 263716 Nr: 15312-31.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 15312-31.2017.811.0004 – CÓDIGO: 263716

Vistos.

Defiro o requerimento retro e designo nova audiência de 

conciliação/mediação para o dia 20 de junho de 2018 às 17h30min (Horário 

oficial de Mato Grosso).

Cite-se o requerido no endereço descrito a fls.46 e o intime da solenidade 

designada.

Intime-se a autora por meio de seu advogado constituído.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265409 Nr: 16428-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elia da Costa Lima Satler, Sandra Lima Satler, 

Tomaz Aquino da Silva, Eliel Lima Satler, Lara Lima Satler, Anderson Lima 

da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorivaldo Cardoso - OAB:2091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vidal Chagas do Carmo - 

OAB:GO 10.879

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO de fls. 32/40, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 65993 Nr: 8855-66.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Helena Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Beraldo Barros 

- OAB:MT 12.970

 Intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco ) dias, comparecer 
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na Secretaria a fim de retirar a Certidão de Dívida para protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265752 Nr: 16620-05.2017.811.0004

 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: Messilda Vitória Cabral Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Parque da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264883 Nr: 16102-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizane Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Diomas Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262852 Nr: 14765-88.2017.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Trevisan - 

OAB:79.242-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA HELENA BIANCHI 

FRANCO DE LIMA - OAB:278647 SP, SERGIO FRANCO DE LIMA - 

OAB:79450 - SP, SERGIO FRANCO DE LIMA FILHO - OAB:216437 SP

 Tendo em vista a possibilidade de composição amigável entre as partes 

em todos os processos conexos, conforme petição nos autos do 

processo código 199252.

Reuna este processo junto àquele para eventual tratativa amigável em 

audiência de conciliação e mediação designada para o dia 16.05.2018, às 

12:30 horas, horário de Mato Grosso.

Restando inexitosa a mediação, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171486 Nr: 4212-21.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sezario da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 Vistos.

Axpeça-se alvará, conforme requerido a fls. 172.

Após, tendo em vista a satisfação do cumprimento de sentença, julgo 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 5540-44.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264900 Nr: 16115-14.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA LTDA, 

Emerson Luiz da Costa, Rose Leno Silva de Freitas, KARINA DA SILVA 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258

 Citação do embargado para contestar no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o art. 920, I, do mesmo diploma legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5828 Nr: 84-85.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEC - Instituição Diamantinense de Ensino & 

Cultura, Espólio de Oswaldo Soler, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257790 Nr: 11330-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAFIA ABDEL KARIM ABDEL AZIZ SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 
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requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205829 Nr: 7066-17.2015.811.0004

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilca Miranda Soloaga, Adelina da Silva Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 PROCESSO 7066-17.2015.811.0004 - Cód. 205829

Vistos.

Pelos fundamentos do órgão ministerial, homologo a desistência da ação 

em relação à requerida ADELINA DA SILVA MIRANDA, devendo a 

requerida Ilca Miranda Soloaga se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, em obediência ao artigo 335, §2º, do CPC.

Tendo em vista que a parte requerente impugnou os documentos de fls. 

62/64, intime-se a requerida para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados, 

conforme artigo 551, §1º, CPC.

Transcorrido o prazo sem manifestação, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187457 Nr: 8256-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdS, JMCdS, GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT

 PROCESSO 8256-49.2014.811.0004 - Cód. 187457

Vistos.

Em razão da certidão de fls. 131, que traz informação de que a exequente 

se encontrava em tratamento médico em outra cidade, intime-se 

novamente para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão de 

fls. 122, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, §1º, do 

CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198774 Nr: 2989-62.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVBG, SPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2989-62.2015.811.0004 - Cód. 198774

Vistos.

O pedido de fls. 38 restou prejudicado em face do transcurso do prazo.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223595 Nr: 5013-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcido Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira Vianna Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ardonil M.Gonzalez Junior - 

OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MATIAS - OAB:1857/O

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Reputo cumprido o rito processual atinente, considerando realizada a 

audiência onde seria propiciado ao autor apresentar a justificação em prol 

do seu interesse no que tange à liminar de interido proibitório. Embora 

tenha se antecipado o demandado acerca de preliminares de mérito, que 

normalmente se dariam por ocaisao de eventual resposta, reputo que as 

ponderações feitas poderão levar a negativa da medida liminar por 

questões de ordem pública, sem mesmo apreciar-lhe o mérito neste ponto. 

Explico. Caso exista listispendência, coisa julgada, carência de ação ou 

continência, o presente interdito se quer poderá prosseguir, seja para 

conceder seja para negar a medida liminar, restando apenas se razão 

assistir ao demandado a extinção do processo. Neste ato não se pode 

prosseguir na apreciação da liminar sem que sejam averiguadas as 

arguições do demandado, especialmente porque o autor não se fez 

presente a audiência, mesmo que representado, para exercer o direito ao 

contraditório. Assim, encerro o presente ato e determino que me venham 

em mãos os autos mencionados pelo demandado para apreciação da 

preliminar. Para que não haja duvidas ou arguições que prolongariam ainda 

mais o curso do processo, diga sobre as preliminares ventiladas neste ato 

o autor. O prazo correrá da presente audiência cuja intimação sairá via 

DJE. Trasncorrido o prazo, certifique e venha-me os autos a conclusão.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

Advogado:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214878 Nr: 12374-34.2015.811.0004

 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: Manoel Batista Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salustiano Lourenço de Melo, Lourdes Borges 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Processo nº 12374-34.2015 – Código 214878

Vistos.

 Tratam-se de embargos de declaração com efeitos modificativos 

propostos em face da decisão de fls. 387/393. Sustenta o embargante a 

existência de omissão, uma vez que na sentença não foi considerado o 

argumento sustentado na contestação, acerca da impossibilidade da 

compensação do cheque no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais).

 Instado, o embargado não se opôs à nova análise específica dos 

argumentos trazidos pelo embargante.

É o relatório necessário.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A legislação procedimental estatui que os embargos de declaração têm 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, o embargante sustenta que a sentença foi omissa quanto aos 

argumentos expostos na contestação quanto à inviabilidade da 

compensação do cheque. Todavia, o que se pretende, por vias 

transversas, é uma espécie de juízo de retratação da decisão embargada, 

o que torna inadequada a via eleita, uma vez que a matéria foi combatida 

na sentença quando entendeu pela comprovação do pagamento do valor 
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de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme argumentos 

expostos notadamente a fl. 392.

Portanto, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais ordinários pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração com efeitos infringentes, que pressupõem a excepcionalidade 

da medida, quando concretamente constatados motivos para tanto.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 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.: 221202 Nr: 3561-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Inv. em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG Brasil Multicarteira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:12330-A, DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - OAB:16.594, 

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB/MS nº 6.835

 Intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos 

autos o CPF/CNPJ, bem como os dados bancários para expedição do 

Alvará Judicial para levantamento dos honorários sucumbenciais, taxas e 

custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202353 Nr: 5143-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

584/594.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264125 Nr: 15588-62.2017.811.0004

 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: AHGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erick Francisco Justino da 

Silva - OAB:48.191

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Tendo em mente que sempre deverá o juiz buscar a conciliação, tendo em 

vista que até o momento não houve manifestação das partes e portanto 

não houve decisão do juizo quanto à homologação, aliado ao fato de a avó 

materna ter comparecido dizendo que está com o autor em sua residência 

sob seus cuidados, solicite ao juizo da infância local cópia do ato que 

nomeou a Dona Vilma guradiã do autor (ou nomeação equivalente). 

Confirmada tal condição, especificamente sobre o acordo, diga a 

Defensoria Pública em nome do autor e em nome da ré, bem como o 

Ministério Público em seguida. Caso não haja concordância no que tange 

ao acordo, as partes deverão indicar o paradeiro da demandada para ser 

intimada utilmente a audiência, se houver insistência na sua realização.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152135 Nr: 2729-24.2011.811.0004

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseline Ferrari

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:12350/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:MT 12.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2729-24.2011.811.0004

ESPÉCIE: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Roseline Ferrari

PARTE REQUERIDA: Banco Itaucard S/A

INTIMANDO(A, S): Roseline Ferrari, CPF: 09941856850, RG: 001.321.085-5 

SSP/SP, Filiação: Dionísio Ferrari e Marina Garcia Ferrari, brasileiro(a), 

solteiro(a), advogada, Endereço: Incerto e não sabido.

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte devedora, acima nominada 

e qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital: 1-) 

efetuar o recolhimento do valor de R$ 356,90, referente às “CUSTAS 

JUDICIAIS”, e do valor de R$ 64,93, referente à “TAXA JUDICIÁRIA”, 

ambas devidas ao FUNAJURIS; devendo OBSERVAR AS FORMAS 

CORRETAS DE PROCEDER AO PAGAMENTO, quais sejam: AS DUAS 

GUIAS REFERENTES AOS VALORES DEVIDOS AO FUNAJURIS DEVERÃO 

SER EXPEDIDAS POR MEIO DO SITE www.tjmt.jus.br; 2-) efetuar ainda, o 

pagamento do valor de R$ 100,45 que refere-se às custas do Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, que DEVERÁ SER 

PAGO DIRETAMENTE AO SR. DISTRIBUIDOR, comparecendo no fórum 

local, OU DEPOSITANDO na CONTA CORRENTE Nº 52.600-2, DO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, AGÊNCIA 7140-4, BANCO DO BRASIL S/A, 

juntando aos autos os comprovantes de recolhimento/pagamento sob 

pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou encaminhamento à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. PLANILHA DE CÁLCULO DE CUSTAS PROCESSUAIS, 

elaborada em 24.01.2018, às fls. 52 dos autos.

SENTENÇA DE FLS. “(...) Pelo exposto e por mais que dos autos constam 

declaro este Juízo COMPETENTE para processar e julgar a ação de busca 

e apreensão nº 1230-05.2011.811.0004.(cód. 151216). Condeno o 

excipiente no pagamento das custas processuais. (...).”

Barra do Garças - MT, 2 de março de 2018.

Amanda do Valle Carneiro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216348 Nr: 663-95.2016.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: Sérgio Resende Spani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Spani, Paulo Rubens dos Santos 

Penteado, Fernando Mundim Penteado, Marcos Paulo Lopes Penteado, 

Ana Paula Lopes Penteado, Marianne Penteado Alves, Tatiana Penteado, 

Monica Santos Penteado Daher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Buozi - 

OAB:16593-0/MT, João Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:6.515/MT, 

Marcelo Farias Santos de Almeida - OAB:MT 15.250-A, Rossini 

Gomes Ferreira Ramos - OAB:29499/GO

 Certifico que na certidão de publicação da sentença de folhas 80/81 não 

saiu o nome de todos os advogados da parte requerida, motivo pelo qual, 

neste ato, reenvio para publicação a sentença abaixo transcrita: "[...] 

Nesta seara, saliento que o exame de DNA é reconhecido, atualmente, 

pela melhor doutrina médica e jurídica especializada, bem como pela 

jurisprudência dominante, e apresenta resultados de probabilidade acima 

de noventa e nove por cento ao afirmar a paternidade, o que o faz ser um 

método cientifico de elevadíssima e extrema confiabilidade. Dessa forma, 

no laudo juntado aos autos, fora concluído que “ Paulo Rubens dos Santos 

Penteado não é o pai biológico de Sérgio Resende Spani”. Ante ao 

exposto, tendo em vista os elementos probatórios existentes, resolvendo 

o mérito (art. 487, I, CPC), julgo improcedente o pedido formulado na inicial, 

uma vez que ficou comprovado que o requerente não é filho biológico de 

Paulo Rubens dos Santos Penteado. Isento de custas processuais, eis 

que beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos 

procedendo-se às baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267854 Nr: 17899-26.2017.811.0004

 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: Cassia Robelia Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT

 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: CITAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da ação 

proposta, bem como do DEFERIMENTO PARCIAL da liminar pleiteada, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação.

Resumo da Inicial: A Autora é proprietária de uma motoneta marca 

SUNDOWN/ WEB 100 EVO, ano 2006, cor prata, placa KAS 4789, 

RENAVAM 898703280, adquirio no ano de 2006, conforme cópia do CRLV 

constante dos autos. , Ocorre que, o ex esposo da Autora deixou sua 

moto em 2008 para revenda na Empresa já extinta, Sundown Motos, em 

Barra do Garças-MT e, o estabelecimento revendeu a um terceiro, de 

nome não sabido. Com efeito, o ex esposo da requerente não repassou a 

ela os documentos comprobatórios da venda, não possuindo qualquer 

contato ou dado que permita identificar o comprovar do veículo. Convém 

resssaltar que, a requerente não tinha conhecimento que o veículo ainda 

se encontrava em sua propriedade, mesmo após repassados quase 10 

anos, e ainda, nesse periodo não recebeu qualquer comunicado seja de 

transferência ou de cobrança, mesmo residindo no mesmo endereço. 

Ocorre que, no ano de 2017 a Autora ao efetuar uma compra, foi 

surpreendida com débitos no valor de 1.299,34 (Mil Duzentos e Noventa e 

Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos) em seu prontuário junto ao òrgão 

de Trânsito, foi quando tomou conhecimento que o veículo vendido há 

aproximadamente 10 (dez) anos, à época, não havia sido transferido de 

propriedade e que não são pagos os valores referentes a licenciamento, 

seguro DPVAT e IPVA desde o ano de 2012. Por fim, diante de tantos 

transtornos suportados, bem como o risco que corre a requerente em ter 

veículo de sua propriedade transitando na posse de terceiros 

desconhecidos, aliada a perigo de eventuais acidentes a terceiros, bem 

como cometimento de ilícitos ainda mais graves, vem socorrer-se do Poder 

Judiciário a fim de retirar tal veículo de circulação, compelindo o possuidor 

a transferir o bem para sua propriedade. III - DA TUTELA DE URGÊNCIA 

(...). IV - DO DIREITO (...). V - DO DANO MORAL (...). VI - DOS PEDIDOS E 

REQUERIMENTOS. Pelo o exposto, requer se digne Vossa Excelência em 

determinar a observância dos seguintes pedidos : a) DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA requerida, para determinar busca e apreensão do veículo 

motoneta marca SUNDOWN/ WEB 100 EVO, ano 2006, cor prata, placas 

KAS 4789, RENAVAM 898703280, adquirido no ano de 2006, bem como 

seja oficiado o Detran para o bloqueio de circulação do mesmo através do 

sistema RENAJUD; b) Sejam citados os réus TERCEIROS INTERESSADOS, 

possuidores do veículo, através de EDITAL, para porceder ´`a 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Transferência do Veículosob pena de 

APREENSÃO, bem como para tomar conhecimento da presente demanda e 

querendo contestar a ação sob pena de revelia; c) Seja julgado 

procedente o pedido para CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA, condenando 

o possuidor ao pagamento das multas de trânsito e licenciamentos 

atrasados, bem como a condenação ppor dano moral no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); d) Caso não seja encontrado o veículo, 

DECLARAR A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, oficiando o 

DETRAN-MT para que proceda a baixa do veículo ou em caso de 

impossibilidade, para que conste na base de dados que a requerente não 

mais possui responsabilidade sobre o mesmo desde a venda que ocorreu 

no ano de 2008. e0 Deferir a assistência judiciária gratuita; g) Condenar o 

Réu (POSSUIDOR DO VEÍCULO) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência. (...) Dar-se-á causa o valor de 

R$11.514,74 (Onze Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Setenta e Quatro 

Centavos). Termos Propostos, pede e Espera ddeferimento. General 

Carneiro-MT, 10 de Dezembro de 2017.(a) Laura Cristina Primo Parreira. 

Advogada OAB/MT 20.204."

Despacho/Dec isão :  P rocesso  n º .  7899-26 .2017  –  Cód . 

267854Vistos...1.Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais contidos no artigo 303 do Código de Processo Civil. 

2.Passo à análise do pedido de antecipação da tutela:Cuida-se de Tutela 

Provisória de Urgência em Caráter Antecedente, ajuizada por Cassia 

Robelia Pinheiro Rodrigues em face de terceiros não identificados. A 

autora afirma que seria proprietária de uma motoneta marca 

Sundown/WEB 100 EVO, ano 2006, adquirida no ano de 2006, conforme 

CRLV anexa aos autos.Consta que no ano de 2008, o ex esposo da 

autora entregou referido veículo para revenda na empresa Sundown 

Motos, já extinta, que teria revendido a um terceiro não identificado. 

Ocorrer que o adquirente não efetuou a transferência do veículo para o 

seu nome, além do que o atual possuidor não tem efetuado o pagamento 

dos débitos relativos à IPVA e licenciamento. Assim o nome da autora 

encontra-se com restrições perante ao órgão de trânsito.Liminarmente, 

requer seja efetuada a restrição no prontuário do veículo via Renajud, com 

posterior busca e apreensão do mesmo, a fim de que seja retirado de 

circulação.É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.Com relação ao 

pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 294 do NCPC, a tutela 

provisória pode fundar-se em urgência ou evidência.A segunda, referente 

à simples evidência do direito do autor, tem seus requisitos elencados no 

art. 311 do NCPC. No caso dos autos, a inocorrência de qualquer dos 

incisos de referido artigo, para os quais se admite o deferimento liminar da 

tutela de evidência impede que a esse título se conheça do pedido da 

Requerente. Sobra-lhe, portanto, a hipótese de urgência.Analisando, 

portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, 

quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente 

o deferimento parcial do pedido liminar.Acerca dos requisitos necessários 

para que seja deferido o pedido, a par da documentação apresentada, 

denota-se que a requerente adquiriu o veículo ainda no ano de 2006 e que 

revendeu o veículo no ano de 2008, todavia não há nenhum documento 

neste sentido. Por outro lado foi comprovado que a autora consta como 

proprietária do bem e que os débitos relativos à IPVA estão inadimplentes 

desde 2013. Assim de certa forma temos que a plausibilidade do direito 

encontra-se presente, ao menos no que se refere ao fato de que o atual 

possuidor do bem não efetuou a transferência do veículo e nem tem 

efetuado o pagamento dos impostos devidos.Quanto ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, evidencia-se que a situação tem 

trazido transtornos à requerente, que mesmo sem estar na posse do bem, 

tem que suportar as restrições em seu nome devido aos débitos 

existentes. De outro lado, entendo que o deferimento da busca e 

apreensão não se mostra cabível, ao menos neste momento, eis que não 

comprovada a revenda e bem como diante do fato de que não 
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demonstrada má fé do adquirente.Isto posto, com fulcro nos artigos 297 

c/c art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO parcialmente a liminar 

pleiteada para determinar que seja efetuada restrição de circulação no 

prontuário do veículo via Renajud.Nos termos do art. 256, I, Cite-se e 

intime-se o requerido, por meio de edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 

decorrido o prazo sem que o requerido se manifeste desde já nomeio 

como curador a Defensoria Pública desta Comarca.Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Barra do Garças, 08 de janeiro 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz 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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 03 de março de 2018

Amanda do Valle Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197009 Nr: 1853-30.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. R. ANDRADE - ME, Silda de Abreu Almeida, 

Lucas Mariano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): G. R. ANDRADE - ME, CNPJ: 

02219637000107 e atualmente em local incerto e não sabido SILDA DE 

ABREU ALMEIDA, Cpf: 32772904172, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte devedora, acima nominada e qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital: 1-) efetuar o 

recolhimento do valor de R$ 277,92, referente às “CUSTAS JUDICIAIS”, e 

do valor de R$ 346,72, referente à “TAXA JUDICIÁRIA”, ambas devidas ao 

FUNAJURIS; devendo OBSERVAR AS FORMAS CORRETAS DE 

PROCEDER AO PAGAMENTO, quais sejam: AS DUAS GUIAS REFERENTES 

AOS VALORES DEVIDOS AO FUNAJURIS DEVERÃO SER EXPEDIDAS POR 

MEIO DO SITE www.tjmt.jus.br; 2-) efetuar ainda, o pagamento do valor de 

R$ 100,45 que refere-se às custas do Cartório Distribuidor não oficializado 

de Barra do Garças/MT, que DEVERÁ SER PAGO DIRETAMENTE AO SR. 

DISTRIBUIDOR, comparecendo no fórum local, OU DEPOSITANDO na 

CONTA CORRENTE Nº 52.600-2, DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, AGÊNCIA 

7140-4, BANCO DO BRASIL S/A, juntando aos autos os comprovantes de 

recolhimento/pagamento sob pena de ser lavrada certidão para protesto 

e/ou encaminhamento à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. PLANILHA DE CÁLCULO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS, elaborada em 16.11.2017, às fls. 30 dos autos.

Despacho/Decisão: SENTENÇA DE FLS. 21/VERSO, EM SÍNTESE 

TRANSCRITO: "(...) Diante do exposto, julgo extinto o processo de 

execução, em relação à cobrança da CDA de nº 20152465 em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

(...) Condeno, se houver, o pagamento de custas aos executados. Isento 

em e honorários advocatícios.(...)."

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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 09 de março de 2018

Amanda do Valle Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252349 Nr: 7881-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Maria José de Carvalho, Breno Miranda de Freitas, Ana Paula Nascimento 

Freitas, Nildaci Miranda de Freitas, Adauto Freitas Costa Filho, Luiz Paulo 

Gawski, Marco Aurélio Miranda Carvalho, Maria Aparecida Rosa da Silva 

Gawski, Cynthia Maria Ferreira Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento das diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor 

de R$ 325,00 (trezentos e vinte cinco reais), referente a parte que mora 

no municipio do Vale dos Sonhos, e R$ 90,00 (noventa reais), em relação 

as outra partes dos autos, para cumprimento dos mandados judiciais 

expedidos no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante dos 

pagamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265094 Nr: 16229-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. da Conceição e Conceição Ltda Me, G. 

M. J. Transportes Ltda, Maria dos Santos Braz Rezende, Geison Vicente 

da Conceição, Jadiel Vicente da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 90,00 (noventa reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176573 Nr: 10588-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Rêgo Guimarães, Marcio José Rosa de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244441 Nr: 17291-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER FARTURAO DISTRIBUIDORA LTDA ME,, 

Vanderli Alves Medeiros, Danilson Santos Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267197 Nr: 17474-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muitofácil Arrecadação e Recebimento Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcal e Cia Ltda, Thaynara Fernandes Aguiar 

Marcal, Leandro Ribeiro Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Nazareno Pereira de 

Oliveira Pfeffer Câmara - OAB:11794/PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264199 Nr: 15628-44.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Brito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262990 Nr: 14871-50.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPdS, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

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

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 81/88, destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263018 Nr: 14891-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 56/74 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258566 Nr: 11860-13.2017.811.0004

 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: Idenio Divino Teodoro Silva, Gervalina Maria de Jesus 

Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 228/232 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212408 Nr: 10911-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Serviço de Publicidade e Comunicação Visual 

Ltda Me, Walter Evangelista de Souza, Roseny Messias Vital

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 81/115 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 56947 Nr: 807-21.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL, CPM, VSB

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar ou efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de São Felix do Araguaia-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 659-78.2004.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Enesio de Souza 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES - OAB:7.062-MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT, 

Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar ou efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Guiratinga-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256421 Nr: 10512-57.2017.811.0004

 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: DBdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para manifestar, 

no prazo legal, manifestar sobre o estudo psicossocial de fls. 39/47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233445 Nr: 11580-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS, MAdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a justificativa do executado de fls. 50/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94569 Nr: 8360-17.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gilvanio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR 7209, NUBIA CARLA LUIZ MENDES - OAB:OAB/MG 

116134

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, manifestar o que entender de direito, de forma a dar 

prosseguimento ao feito, conforme dispõe o documento de fls. 244/247, 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206786 Nr: 7627-41.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo, acostada em fls. 

58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170292 Nr: 2619-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilham Carolinne Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, Claudia Costa Ferreira Fonseca 

- OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Takechi 

Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar os documentos desentranhados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164337 Nr: 6091-97.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisul Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroleste Comercial Agropecuária do Leste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lemos Machado - 

OAB:31005/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170305 Nr: 2634-23.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Carneiro Vale do Boi Carnes, Sandra Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Comer Bem, Restaurante Comer 

Bem II, Noeli Barbosa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271052 Nr: 1658-40.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Na inicial a parte autora manifesta desinteresse na realização da audiência 

de conciliação/mediação.

Ocorre que a audiência de mediação/conciliação somente não será 

realizada se AMBAS as partes manifestarem pela sua não realização, 

conforme previsto no artigo 334, §4º, I do CPC.

Assim, CITE-SE o requerido e INTIME-E a parte requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, §3º, do CPC) – a fim de que 

compareça, à audiência de conciliação a ser realizada em 14 de junho de 

2018, às 13h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Verifico estarem presentes os requisitos necessários para a inversão do 

ônus da prova face a hipossuficiência da parte autora, o que o faço com 

fulcro no art. 1º e 6º, inc. VIII da supramencionada legislação. Assim, 

defiro o pedido de apresentação do contrato de empréstimo consignado n° 

232632457, pela parte requerida.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182341 Nr: 4097-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angélica Vieira Bohrer, Maria Auxiliadora 

Gonçalves Amorim Duarte, Pedro Lélio Leite Soares, Pedro Candido de 

Almeida, Odelcino Pereira Lima, Maria Rita da Silva, Ronicesa Barbosa 

Coelho, Rosalia Pessoa Costa, Renilton Neves de Oliveira, Rogério Gomes 

Andrade, Ruth de Oliveira Luiz, Roberto Luiz Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 
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Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 VISTOS.

À vista da necessidade de confecção de prova pericial, determino seja 

oficiado à Secretaria Municipal de Saúde para que no prazo de 05 (cinco) 

dias indique médico habilitado para realização do exame.

Com a indicação, intime-se o expert para no prazo de 05 (cinco) dias 

informar se aceita o encargo, cientificando-o que caso aceite o encargo, 

fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao 

limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, aumentada em 

02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo.

 Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209972 Nr: 9531-96.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurelio Mendes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Decisão

Autos de cód. 209972

 1. Ante o requerimento de fl. 58/58v, designo audiência de suspensão 

condicional do processo para o dia 10.05.2018 às 15h (MT).

2. Adite-se a precatória alterando-lhe a finalidade para intimação do réu 

para comparecer em audiência agendada, informando que sua ausência 

gerará pretensão de recusa da suspensão.

Barra do Garças, 26.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 235113 Nr: 12825-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Biscaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Fonseca Carvalho - 

OAB:MT 16.969

 1.Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Manoel 

Biscaldi, condenado definitivamente pelo delito tipificado no art. 302, caput, 

da Lei nº. 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção e suspensão 

ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo prazo de dois meses.

2.Em sede de audiência admonitória realizada em 26.06.2017 (fl. 36), foi 

fixada prestação pecuniária no importe de 04 (quatro) salários 

mínimos,parcelados em seis vezes iguais de R$ 624,00, fixando, ainda, 

limitação de final de semana pelo período do parcelamento, bem como 

convencionou-se a devolução da CNH ao recuperando em 26.08.2017.

3.Consta à fl. 37, comprovante de adimplemento integral da prestação 

pecuniária, bem como à fl. 38 termo de entrega da CNH ao recuperando.

4.Diante do cumprimento integral da pena, declaro extinta a punibilidade de 

Manoel Biscaldi, nos termos do art. 66, II, da LEP.

5.Intimem-se. Após, arquive-se.

6.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 210541 Nr: 9867-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Maria Vieira Guimarâes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 210541

Em 11.04.2018 às 16h09min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presentes os 

estagiários, Victor Hugo Neves Silva, Nicolas Portilho Brito e Hiury de 

Andrade. Ausente o réu. Realizadas as oitivas das testemunhas Edson 

Antônio de Miranda e Israel Leite Araújo. O Ministério Público pugna por 

vistas para localizar a vítima. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Vistas ao 

Ministério Público para localizar o endereço da vítima. 2. Ante certidão de 

fl.81, decreto à revelia do réu, seguindo os atos sem sua presença.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

Termo de Oitivas

 Autos de cód. 210541

 Em 11.04.2018 às 16h14min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Edson Antônio de Miranda

Testemunha

Termo de Oitivas

 Autos de cód. 210541

 Em 11.04.2018 às 16h26min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Israel Leite Araújo

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 210541

Em 11.04.2018 às 15h58min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado João Bento Júnior. Realizado o pregão, 

compareceu a ré. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 

5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a possibilidade de 

consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o 

interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em áudio. Nada 
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mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes João Bento Júnior

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

Douglas Santos da Silva

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198495 Nr: 2797-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Luan Oliveira de Siqueira, Sylas Lohran 

Alves de Souza, Luan Vila Nova Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Rejeito a preliminar levantada pela defesa do acusado 

David Luan Oliveira de Siqueira, às fls. 95/99;b)Ratifico o recebimento da 

denúncia de fl. 88, e designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12.09.2018 às 12h00min (MT);c)Cite-se o acusado Silas Lohran Alves 

de Souza por edital;d)Intimem-se.e)Cumpra-se.Barra do Garças – MT 

10.04.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220783 Nr: 3285-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rocha Matos, Maxmeliano de Sousa Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 .2.Dispositivoa)Rejeito a preliminar levantada pela defesa do acusado 

Maxmeliano de Sousa Rios, às fls. 88/92;b)Ratifico o recebimento da 

denúncia de fl. 80, e designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 03.09.2018 às 13h30min (MT);c)Indefiro o pleito de oitiva do Perito 

Médico Legista Ingrid Thoma, manejado pela defesa à fl. 92, especialmente 

considerando que o perito, no processo penal, manifesta suas impressões 

sobre o fato por meio da elaboração de laudo pericial, o que já foi feito às 

fls. 68/69, não tendo a defesa apresentado nenhuma razão empírica, 

especialmente no tocante à eventual necessidade de esclarecimento da 

prova, para fins de justificar a oitiva do aludido perito em 

juízo;d)Intimem-se.e)Cumpra-se.Barra do Garças – MT 10.04.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174315 Nr: 7665-24.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Pires da Silva Lima, Rafael Rodrigues 

Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521

 Sentença

Autos nº 174315

1. Relatório

 Trata-se de Ação Penal manejada pelo Ministério Público imputa em 

desfavor de Camila Pires da Silva Lima e Rafael Rodrigues Alves de 

Sousa, por infração, em tese, do art. 168, caput, do Código Penal.

 Na audiência de fl. 175, foi oferecida proposta de suspensão condicional 

do processo, sendo listadas as condições a serem cumpridas, as quais 

foram aceitas pelos acusados.

Consta à fl. 195, sentença declarando extinta a punibilidade da acusada 

Camila Pires da Silva Lima, ante o integral cumprimento das condições.

À fl. 209, consta certidão noticiando o cumprimento integral das condições 

pelo acusado Rafael Rodrigues Alves dos Santos.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público à fl. 210, pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu.

 2. Fundamentação

Expirado o período de prova sem causa para a revogação da benesse, 

acolho a pretensão ministerial de fl. 210, declaro extinta a punibilidade do 

acusado Rafael Rodrigues Alves dos Santos, nos termos do art. 89, § 5º, 

da Lei n° 9.009/95.

3. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade do acusado Rafael Rodrigues Alves dos 

Santos, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei n° 9.009/95.

 b) Intimem-se;

 c) Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Barra do Garças, 10.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190829 Nr: 10896-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vonivaldo Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acacio Alves Sousa - 

OAB:14.724-B, armando martins da silva neto - OAB:17974-MT

 3.Dispositivoa)Afasto as preliminares da defesa e ratifico o recebimento 

da denúncia;b)Expeça-se carta precatória à Comarca de Porto Alegre do 

Norte – MT, com a finalidade de realização de audiência para fins de 

oferecimento da suspensão condicional do processo ao acusado 

Vonivaldo Gomes dos Santos , nos termos do art. 89, da Lei n° 9.099/95, 

bem como sua fiscalização em caso de aceitação;c)Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 10.04.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 234511 Nr: 12402-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andriw Henrique Flor de Paulo, Loyanne 

Cardoso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 3.Dispositivoa)Absolvo os réus Loyanne Cardoso de Souza Andriw 

Henrique Flor de Paulo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal, pelos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº. 

11.343/06;b)Quanto às drogas listadas na fl.36, destruam-se;c)Quanto 

aos demais objetos citados na fl.36, restituam-se a quem de direito;d)Não 

sendo os objetos reclamados no prazo de até 90 (noventa) dias contados 

do trânsito em julgado, proceda-se na forma do art. 123, do 

C P P ; e ) I n t i m e m - s e ; f ) A p ó s  o  t r â n s i t o  e m  j u l g a d o , 

arquive-se;g)Cumpra-se.Barra do Garças, 11.4.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201265 Nr: 4539-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vanderley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia
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 Audiência de Justificação

Autos de cód. 201265

 Em 11.04.2018, às 17h39min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o 

reeducando. Realizada a custódia. Apresentada a justificativa. O MM Juiz 

decidiu: “1. Aguarde-se a eventual sentença condenatória nos autos de 

código 268078, da Segunda Vara Criminal desta Comarca.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 _______________________________

 Marcelo Vanderley de Oliveira

 Flagrado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 6985-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia

 Autos de cód. 173766

Autos de cód. 275031

 Em 11.04.2018, às 18h00min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Clerismar Ferreira de Oliveira. Presente o 

flagrado. Realizada a custódia. Não verificado nenhum vício, o MM Juiz 

decidiu, declarando regular a prisão, e determinando a comunicação ao 

juízo expedidor do respectivo mandado prisional. Na mesma oportunidade, 

determinou a revogação do mandado de prisão preventiva, expedida na 

ação penal de código 173766, tramitando nesta presente Vara Criminal, 

com seu recolhimento bem como expedição de guia definitiva, nos autos 

de cód 173766, a ser juntada no executivo de código 268385, a ser 

destinado à Comarca de Campinápolis – MT, quando o flagrado for solto na 

ação  pena l ,  qu e  o r i g i n o u  o  m a n d a d o  d e  p r i s ã o 

n°4835-88.2010.8.11.0037.0001, bem como mandado de prisão 

n°3800-27.2012.8.11.0004.0002.

 Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

_________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Clerismar Ferreira de Oliveira

 Promotor de Justiça Advogado

 _______________________________

 José Divino dias

(Av. Presidente Getúlio Vargas, n°1320, Centro, Barra do Garças – MT; 

Tel: 66 3401-2032)

 Flagrado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 244672 Nr: 2528-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 244672

Em 11.04.2018, às 18h33min, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Realizado o pregão, presente o réu. O Ministério Público ofereceu as 

seguintes condições aceitas pelo réu: “1. Suspensão do processo por 02 

(dois) anos; 2. Não frequentar bares, prostíbulos, bocas de fumo e pontos 

de tráfico; 3. Não sair da comarca por mais de 10 (dez) dias sem 

comunicação prévia ao juízo; 4. Comparecimento bimestral em juízo; 5. Não 

beber, não usar entorpecentes, não portar armas ou munições; 6. Perda 

do valor da fiança.” O MM Juiz decidiu: “1.Homologo a suspensão 

condicional. 2. Aguarde-se o cumprimento. 3. Remeta-se os valores à 

conta vinculada à resolução 154/CNJ.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

_________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela Promotor de Justiça 

Defensor Público

 _________________________________

Ademir silva de Jesus

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198751 Nr: 2968-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Borges Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 198751

Em 11.04.2018 às 17h45min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Prejudica a 

realização da instrução. Após, o MM Juiz sentenciou, absolvendo o réu, 

diante da falta de judicialização de provas, nos termos do art. 386, II, do 

Código de Processo Penal, determinando ainda o arquivamento imediato 

dos autos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 204084 Nr: 6134-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alanna Parreira Moreira, Ana Lucia Parreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 204084

Em 11.04.2018 às 17h45min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Após, o MM Juiz 

sentenciou, absolvendo as rés, diante da falta de judicialização de provas, 

nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, determinando 

ainda o arquivamento imediato dos autos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________
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Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 178217 Nr: 53-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Araújo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 1. O réu foi condenado a pena de 8(oito) anos e 7(sete) dias de reclusão 

nas fls.627/635, em regime fechado, sendo a sentença mantida pelo 

acórdão de fls.705/708, com trânsito em julgado nas fl.713.

2. O réu Marciano Araújo de Souza teve sua prisão decretada na decisão 

de fl.642.

3. Assim, expeça-se mandado de prisão com validade até 8.4.2034.

4. Expedido o mandado de prisão, remeta-se ao arquivo provisório, até a 

prisão, a prescrição ou o comparecimento pessoal.

5. Com o cumprimento de mandado de prisão, expeça-se guia de 

execução definitiva e apresenta-se o réu para a audiência de admonitória.

6. Intimem-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218988 Nr: 2188-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo de Sousa, Paulo Sillas Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Termo de Assentada

Autos de cód. 218988

Em 11.04.2018, às 18h57min, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado. Presente o réu Paulo Sillas Lacerda. 

Realizado o pregão, presente o réu. O Ministério Público ofereceu as 

seguintes condições aceitas pelo réu Paulo Sillas Lacerda: “1. Suspensão 

do processo por 02 (dois) anos; 2. Não frequentar bares, prostíbulos, 

bocas de fumo e pontos de tráfico; 3. Não sair da comarca por mais de 10 

(dez) dias sem comunicação prévia ao juízo; 4. Comparecimento bimestral 

em juízo; 5. Não beber, não usar entorpecentes, não portar armas ou 

munições.” Em seguida, o MM Juiz apresentou, nos termos do art. 89, §2°, 

Lei n° 9.099/95, a seguinte condição: “1. Prestação pecuniária no importe 

de R$5.000,00, divididos em 05 parcelas de R$1.000,00, mensais, a 

começar em 11.05.2018, a ser destinada para conta judicial vinculada à 

resolução 154/CNJ.” O réu concordou com as condições. Após, o MM Juiz 

decidiu: “1.Homologo a suspensão condicional. 2. Aguarde-se o 

cumprimento. 3. Remeta-se os valores à conta vinculada à resolução 

154/CNJ. 3. Exclua-se dos antecedentes criminais, em relação a este 

processo, o cadastro do réu Paulo Silla Lacerda, enquanto perdurar o 

regular cumprimento das condições.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

_________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _________________________ ______________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Tulio Mortoza Lacerda Promotor de Justiça 

Advogado

 _________________________________

Paulo Sillas Lacerda

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239249 Nr: 15685-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Domingos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 239249

1. Ante petição ministerial de fl. 37-V, designo audiência de justificação 

para o dia 11.05.2018 às 15h30min.

 Barra do Garças, 12.4.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 34860 Nr: 552-68.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Oliveira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 34860

 Trata-se de executivo de pena em face de Paulo de Oliveira Cruz, nascido 

em 04.09.1980, filho de Manoel Xavier de Oliveira Cruz e Maria do Carmo 

Oliveira Cruz, ostentando as seguintes guias de execução penal:

 a) Guia de fl. 04/04-v, estampando condenação à pena de 01 (um) ano de 

reclusão, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal, com regime 

inicial aberto. Verifica-se que o delito foi praticado na data de 01.09.2002.

b) Guia de fl. 75/75-v, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos 

e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao 

art. 155, §4°, I e IV, do Código Penal. Verifica-se que o delito foi praticado 

na data de 30.04.2002.

c) Guia de fl. 145/145-v, estampando condenação à pena de 04 (quatro) 

anos e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por 

infração ao art. 155, §4°, IV, c/c art. 61, I e art. 65, III, “d”, todos do Código 

Penal. Verifica-se a prática do delito na data de 22.08.2003.

d) Guia de fl. 248/248-v, estampando condenação à pena de 02 (dois) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial fechado, por 

infração ao art. 155, §4°, I, c/c art. 61, I, todos do Código Penal. Verifica-se 

a prática do delito na data de 15.05.2005.

e) Guia de fl. 441/441-v, estampando condenação à pena de 01 (um) ano 

e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial fechado, por infração ao 

art. 155, caput, c/c art. 61, I e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal. 

Verifica-se a prática do delito na data de 28.09.2003.

f) Guia de fl. 644/645, estampando condenação à pena de 01 (um) ano de 

reclusão, com regime inicial semiaberto, por infração ao art. 155, caput, do 

Código Penal. Verifica-se a prática do delito na data de 25.03.2007.

g) Guia de fl. 657/657-v, estampando condenação à pena de 08 (oito) 

meses de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao art. 155, 

caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Verifica-se a prática do delito 

na data de 06.10.2013.

h) Guia de fl. 679/679-v, estampando condenação à pena de 01 (um) ano 

e 02 (dois) meses de detenção, com regime inicial aberto, por infração ao 

art. 150, do Código Penal. Verifica-se a prática do delito na data de 

01.11.2013.

i) Guia de fl. 707/707-v, estampando condenação à pena de 01 (um) ano e 

09 (nove) meses de reclusão, com regime inicial fechado, por infração ao 

art. 180, caput, do Código Penal. Verifica-se a prática do delito na data de 

10.02.2013.

j) Guia Provisória de fl.728/728-v, estampando condenação à pena de 07 

(sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com regime inicial fechado, por 

infração aos art. 1556, caput, (fatos 01 e 06); art. 155, §4°, I, (fatos 02 e 

04); art. 155, §4°, II, (fatos 03 e 05), c/c art. 71, caput, e art. 163, 

parágrafo único, II, (fato 08), todos do Código Penal. Verifica-se a prática 

do delito na data de 24.08.2014. Verifico ainda, acórdão que negou 

provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação nos seus 

exatos termos, conforme fls. 812/818.

k) Guia de fl. 793/793-v, estampando condenação à pena de 01 (um) mês 

de detenção, com regime inicial aberto, por infração ao art. 150, do Código 

Penal. Verifica-se a prática do delito na data de 23.06.2013.
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 Representado pela Defensoria Pública, requer o reeducando sua 

progressão para o regime semiaberto, contabilizando remições por 

trabalho, contabilizando 39 (trinta e nove) dias remidos.

Ao compulsar os autos, verifico a existência de cálculo de pena em fl. 

921, qual aponta como data para progressão de regime 18.03.2018.

Quanto ao requisito subjetivo, não consta nos autos notícia de falta grave, 

pelo que se presume preenchido o aludido requisito, bem como o aporte de 

atestado de boa conduta carcerária, em fl. 920.

Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime semiaberto dado ao preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime semiaberto, ante a ausência 

de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:

 a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

 b) a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de 

tornozeleira eletrônica, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes 

condições:

 Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá 

adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres

 I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, 

responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

 II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 

forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 

faça;

 Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste 

artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa:

 I - a regressão do regime;

 II - a revogação da autorização de saída temporária;

 VI - a revogação da prisão domiciliar;

 VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da 

execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 

I a VI deste parágrafo.

 Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

 I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

 II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito 

durante a sua vigência ou cometer falta grave.

c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 f) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

g) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 h) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 i) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

j) Caso a residência situar-se em zona rural, deverá o reeducando 

aguardar a autorização judicial, diante da monitoração eletrônica;

k) Frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais.

Fica o reeducando intimado que, o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas, poderá resultar em sua regressão de regime.

 Expeça-se alvará de autorização ao clausulado.

Substitua guia provisória de fls. 728/728-v, por definitiva, diante de 

acórdão de fls. 812/818.

Elabore-se novo cálculo, com data-base em 18.03.2018, alterando o 

regime para o semiaberto.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 12.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 185702 Nr: 6861-22.2014.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Vistos.

Amparada no artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, dou-me por 

suspeita para atuar no presente feito, por questões de foro íntimo.

Desta feita, remetam-se os autos ao Juiz em substituição legal.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 190409 Nr: 10581-94.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2025, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Vistos.

Amparada no artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, dou-me por 

suspeita para atuar no presente feito, por questões de foro íntimo.

Desta feita, remetam-se os autos ao Juiz em substituição legal.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT, TLdCT, WYVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, Luciano Justino da Silva - OAB:15695/MT, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734, WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 Autos n. 15857-38.2016.811.0004 – Cód.: 239456

Vistos.

Ciente do r. ofício.

Presto, nesta data, as informações pertinentes.

No mais, certifique-se o decurso do prazo para apresentação de 

alegações finais pelos denunciados Celio Mariano Cardoso Torres e 

Tatiane Lourenço da Conceição Torres.

 Ante a inércia dos causídicos, intimem-se pessoalmente os referidos 

acusados para que constituam novo causídico, ou informem a 

impossibilidade financeira para constituir novo advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Noticie-se à OAB/MT para as providências cabíveis.

Por fim, considerando os documentos anexos às fls. 1431/1432, bem 

como a informação prestada pelos advogados da denunciada de que 

“embora exista um documento de DESTITUIÇÃO DE ADVOGADOS, a 

mesma não assinou tal expediente” (fl. 1435/1438), além do teor da 

precatória juntada às fls. 1473/1475, extraia-se cópia dos referidos 

documentos e encaminhe-se à Autoridade Policial competente para 

apuração de cometimento de crime.

 Cumpra-se com a máxima urgência por se tratar de processo com réus 

presos.

Barra do Garças/MT, 11 de abril de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 256929 Nr: 10819-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado do denunciado para que cumpra conforme foi 

determinado a fl. 38, na qual se comprometeu a realizar a juntada de 

documentos referente a alegações do mesmo quanto aos fatos realmente 

ocorridos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 261037 Nr: 13644-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 II- Da Absolvição SumáriaCompulsando os autos, verifico que o 

reconhecimento da tese defensiva demanda aprofundada excursão no 

acervo de provas carreados aos autos, o que, por sua natureza e 

essência, torna inviável a decretação da absolvição sumária.A 

materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, 

conforme demonstra as declarações das testemunhas e o boletim de 

ocorrência. Portanto, resta comprovada a materialidade e os indícios de 

autoria delitiva. Assim, deixo de absolver sumariamente o 

acusado.Superadas as preliminares arguidas pela defesa, não verificadas 

as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para o dia 

23/05/2018, às 13:30 (horário oficial de Cuiabá/MT), onde será ouvido as 

testemunhas de acusação e defesa, logo após o acusado.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, bem como o 

réu.Havendo testemunhas residentes em comarcas diversas, 

depreque-se.Intime-se o defensor do réu e ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 192686 Nr: 12156-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Da Absolvição Sumária Compulsando os autos, verifico que o 

reconhecimento da tese defensiva demanda aprofundada excursão no 

acervo de provas carreados aos autos, o que, por sua natureza e 

essência, torna inviável a decretação da absolvição sumária.A 

materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, 

conforme demonstra as declarações das testemunhas e o boletim de 

ocorrência. Portanto, resta comprovada a materialidade e os indícios de 

autoria delitiva. Assim, deixo de absolver sumariamente o 

acusado.Superadas as preliminares arguidas pela defesa, não verificadas 

as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para o dia 

24/05/2018, às 13:00_horas (horário oficial de Cuiabá/MT), onde será 

ouvido as testemunhas de acusação e defesa, logo após o 

acusado.Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação, pela 

defesa, bem como o réu.Havendo testemunhas residentes em comarcas 

diversas, depreque-se.Intime-se o defensor do réu e ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272788 Nr: 2831-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Henrique Fernandes Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia em 

desfavor do denunciado AFONSO HENRIQUE FERNANDES BARBOSA DA 

SILVA em todos os seus termos.Designo o dia 25/04/2018, às 12:15 horas 

(horário oficial de Cuiabá-MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao 

Instituto de Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).Proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).Citem-se e se intime 

pessoalmente os acusados COM MÁXIMA URGÊNCIA. Intimem-se o 

Ministério Público, defesa e as testemunhas de acusação e 

defesa.Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP). 

Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 20 

(vinte) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora” caso 

haja.Intime-se o Oficial de Justiça para devolver o mandado devidamente 

cumprido.Intimem-se. Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA POR SE 

TRATAR DE RÉU PRESO. Barra do Garças/MT, 09 de abril de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183099 Nr: 4759-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivanei Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NIVANEI BARBOSA DA SILVA, Cpf: 

02932836137, Rg: 2796301, Filiação: Delicia Ribeiro Correia Silva e Nivaldo 

Barbosa da Silva, data de nascimento: 08/03/1989, brasileiro(a), natural de 

Hidrolandia-DF, solteiro(a), autônomo, Telefone 61-9383-5123. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

punitiva estatal contida na denúncia, para o efeito de condenar o acusado 

Nivanei Barbosa da Silva como incurso nas sanções do artigo 333, do 

Código Penal e extinguir a sua punibilidade no que tange ao delito 

capitulado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos dos 

artigos 109, VI, e 107, IV, ambos do Código Penal.Portanto, passo a 

dosimetria da pena.A pena prevista para o crime de corrupção ativa, 

tipificado no artigo 333, do Código Penal, é de dois a doze anos de 

reclusão, e multa.Atenta ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59, do 

Código Penal, e em observância ao artigo 333, do Código Penal, verifico 

que o réu Nivanei Barbosa da Silva praticou fato reprovável e com 

consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão 

pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu 

não registra outros antecedentes; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não 

existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do 

agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime não restou 

demonstrado; as consequências são normais a espécie, nada tendo a se 

valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar, o comportamento da vítima em 

nada colaborou para a prática do delito.À vista das circunstâncias 
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analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 02 (dois) anos de 

reclusão.Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a aplicabilidade 

da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal, uma 

vez que o denunciado cometeu o delito com o intuito de assegurar a 

impunidade da embriaguez ao volante, delito pelo qual foi preso em 

flagrante naquela oportunidade. Assim, agravo a pena anteriormente 

aplicada, a fim de dosá-la em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão.Não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição 

de pena, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente 

fixada.Condeno o réu, ainda, ao pagamento de 21 (vinte e um) 

dias-multa.A pena privativa de liberdade acima fixada deverá ser 

cumprida, em regime aberto, conforme disposto no artigo 33, §2º, do 

Código Penal.Tendo em vista a situação econômica do réu, estabeleço o 

valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja 1/30 (um trinta avos) do 

salário-mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigidos até a 

data do efetivo pagamento.O pagamento da pena pecuniária deve dar-se 

em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos 

termos do artigo 50 do Código Penal.Presentes os requisitos do artigo 44 e 

parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direito, sendo 02 (duas) prestações de serviços à 

comunidade ou entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, a 

critério do Juízo das Execuções.Isento o réu de pagamento de custas e 

despesas processuais, ante a flagrante hipossuficiência do 

acusado.Considerando que o direito do réu de apelar em liberdade não lhe 

pode ser denegado, se permaneceu solto durante a instrução criminal e 

não restaram evidenciadas quaisquer hipóteses previstas no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, quando da prolação da sentença condenatória, 

concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade. P. R. 

I.Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença:a) Lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se Guia de Execução 

Definitiva;c) Comunique-se a suspensão dos direitos políticos do réu 

(artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - 

Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sítio eletrônico , conforme 

determina o artigo 595, da CNGC.d) Oficie-se ao INI e demais órgãos 

competentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu;Por 

fim, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Cumpra-se.Barra 

do Garças/MT, 23 de janeiro de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza 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, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Barra do Garças, 12 de abril de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AIRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/06/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIEL CORREIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - 

MT0020393Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 18/06/2018 Hora: 14:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO DANILLO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/06/2018 

Hora: 16:00 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGIA LAILA UTSUNOMIYA ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R MONTECHI DE ASSUMPCAO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/05/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012967-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE COSTA E SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente SOUZA & NOLETO LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012098-37.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BENTO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA COSTA JACARANDA (EXECUTADO)

ELDO JACARANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - GO0028789A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente GABRIEL BENTO DE CAMPOS, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: DURVAL 

RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - MT0012664A para se manifestar ou 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010387-55.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. ADEMIR DE ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROSA DA SILVA OAB - MT0007860A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, bem como 

seu/sua advogado(a) SABRINA MIRANDA BRITO - MT0022125A-B e 

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487A, para que compareçam na 

Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de 

Barra do Garças - MT, a fim de assinarem o Termo de Penhora expedido 

nos autos, prazo 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE VIEIRA DE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI FERREIRA DE MATTOS (EXECUTADO)

HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) EXEQUENTE: LEONARDO CARVALHO DA MOTA - MT0013302Sfoi 

expedido novo mandado de citação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011314-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MOREIRA INEZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LELIS BENTO DE RESENDE - MT0012675A para se 

manifestar acerta do deposito se concorda com o valor e indicar os dados 

necessários para a devida expedição do alvará

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011977-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS VIANA PEREIRA (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento parcial da dívida, razão 

pela qual o exeqüente requer o bloqueio dos valores remanescentes. 2- 

Analisando os autos, verifica-se a ausência de intimação da parte 

requerida dando ciência e prazo para pagamento do valor remanescente, 

eis porque, DETERMINO a intimação da parte executada, para que efetue a 

liquidação do valor remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

de 10%. 3- Após, retornem-me conclusos os autos para deliberação 

acerca da utilização dos sistemas online. 4- Expeça-se o necessário. 5- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013072-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

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

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Promova-se a escrivania a 

alteração do sistema por se tratar de questão de administração 

processual. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 

desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012970-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIVAN MARQUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

proposito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) No caso, pelas razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser objeto de reforma. Aprimorando a 

sentença, deve ser suprimida a parte da alteração do polo passivo. Ante o 

exposto, deve ser acolhido e provido os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e providos, por abarcar matérias pertinentes dentro do 48 

desta lei singela, para declarar a sentença e que seja substituída a parte 

dispositiva para suprimir o deferimento da autorização de retificação do 

polo passivo. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 

desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 15 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265923 Nr: 16736-11.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Thaynara Moreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DESPACHO

Processo n°: 16736-11.2017.811.0004 (Cód: 265923)

Vistos, etc.

1. Vista ao Ministério Público.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265922 Nr: 16735-26.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elielma Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DESPACHO

Processo n°: 16735-26.2017.811.0004 (Cód: 265922)

Vistos, etc.

1. Vista ao Ministério Público.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265921 Nr: 16734-41.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kledina Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DESPACHO

Processo n°: 16734-41.2017.811.0004 (Cód: 265921)

Vistos, etc.

1. Vista ao Ministério Público.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265920 Nr: 16733-56.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fernanda David da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DESPACHO

Processo n°: 16733-56.2017.811.0004 (Cód: 265920)

Vistos, etc.

1. Vista ao Ministério Público.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265919 Nr: 16732-71.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Rodrigues Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Francisco Gouveia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 DESPACHO

Processo n°: 16732-71.2017.811.0004 (Cód: 265919)

Vistos, etc.

1. Vista ao Ministério Público.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA FELIZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1- Em análise aos autos, verifica-se o adimplemento da dívida por parte da 

executada, eis porque, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte exequente se manifeste acerca da expedição de alvará ou ainda, e 

se for o caso, apresente impugnação aos cálculos. Em sendo requerida a 

expedição de alvará deverá a parte exequente colacionar aos autos conta 

bancária para a respectiva transferência de valores. 2. Intime-se. 3. 

Exaurido o lapso temporal concedido, faça conclusos. 4. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010696-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TAKEYOSHI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. DIAS DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de Ação de execução de título extrajudicial onde, após 

determinação de transferência de valores a título de penhora, houve a 

oposição de embargos pela devedora. 2- Pois bem, inicialmente valho-me 

da presente para promover a retificação da decisão anteriormente 

exarada nos presentes autos (ID 12618550), no que toca ao bloqueio do 

valor referente à dívida ora executada, e para tanto, DETERMINO a 

expedição de ofício para a Prefeitura Municipal desta cidade, com cópia às 

Secretarias e demais departamentos competentes, para que, do valor 

devido pelo município à executada, seja decotado o valor da dívida 

exequenda, que atualmente perfaz o montante de R$- 29.111,20 (vinte e 

nove mil, cento e onze reais e vinte centavos), competindo à 

municipalidade depositar o montante em conta judicial. Impraticáveis as 

medidas acima determinadas, deverá o órgão emitir a nota de empenho 

favorecendo a parte exequente, destacando-se em campo legível, a 

indisponibilidade dos valores até ulterior deliberação dos embargos 

opostos pela devedora. 3- Em continuidade ao feito, tempestivos os 

embargos do devedor, intime-se a credora para que se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias. 4- Após, faça os autos conclusos para 

julgamento. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011439-18.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT0019171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2- Inicialmente, 

destaca-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

consiste num afastamento momentâneo da personalidade jurídica da 

sociedade para alcançar diretamente a pessoa do sócio, devendo ser 

aplicada quando constatado abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado por desvio de finalidade, em casos em que a pessoa jurídica 

esteja a encobrir interesses ilícitos de seus sócios, em prejuízo ao direito 

de crédito de terceiro. Tal incidente, visa coibir o uso irregular da 

sociedade, exigindo-se apresentação de prova material do dano, que 

demonstre de maneira inconteste as irregularidades argüidas, não 

admitindo meros indícios ou presunções. 3- Deste modo, em análise aos 

documentos trazidos aos autos, verifica-se que a parte exequente se 

desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, não trazendo aos autos 

provas concretas do alegado, restando ausentes os requisitos previstos 

nos arts. 50 do Código Civil, e 133 e 134 § 4º do códex processual civil. 4- 

Assim, as meras alegações narradas pelo exequente não atendem aos 

requisitos legais para caracterização e aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica, uma vez que os pressupostos legais que 

particularizam tal incidente, devem estar demonstrados de maneira 

inconteste, não se admitindo meros indícios ou presunções, tampouco que 

este juízo diligencie junto aos órgãos competentes na busca por indícios 

dos fatos alegados. 5- Nesse sentido, manifestaram-se os nossos 

Tribunais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

BENS DOS SÓCIOS. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, QUE IMPORTA TÃO-SOMENTE NA 

DECLARAÇÃO DA INEFICÁCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE 

COM RELAÇÃO A DETERMINADO ATO, DEVE SER APLICADA COM 

CAUTELA, DIANTE DA PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS E DA 

OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS, UMA VEZ QUE CONSTITUI 

EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE A PESSOA DA 

SOCIEDADE E A PESSOA DOS SÓCIOS. AS RAZÕES OFERECIDAS NÃO 

CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70065435034, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AGV: 

70065435034 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. 

ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SUA APLICAÇÃO AO 

CASO EM CONCRETO. MEDIDA EXTREMA QUE NECESSITA DE CONCRETA 

COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. (Agravo Nº 70060743150, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 11/03/2015). (TJ-RS - AGV: 

70060743150 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 11/03/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 17/03/2015) 6- Além disso, a desconsideração da 

personalidade jurídica prevista no códex Civil não afasta a regra prevista 

pelo art. 373, I do CPC, incumbindo ao exeqüente o ônus da prova de suas 

alegações, eis porque, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica uma vez que o exeqüente não demonstrou os 

requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, e 133 e 134, § 4° do CPC. 7- 

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias. Ultrapassado o lapso temporal, faça os autos conclusos. 8- 

Expeça-se o necessário 9- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

Autos nº. (226610)-DF

Pedido de Providências – Requerimento de Licença Prêmio

Requerente: HUMBELINA CASTRILLON LARA BONILLA

 Vistos,

HUMBELINA CASTRILLON LARA BONILLA, oficial de justiça, lotada no 

Fórum desta Comarca, matrícula n°348, requer a concessão de 03 (três) 

meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 2011/2016.

 O Departamento de Recursos Humanos informa que a Requerente não 

infringiu as disposições dos incisos I e II artigo 110 da Lei Complementar n° 

04/90, no período acima elencado. Entretanto, certifica a existência de 10 

dias de faltas injustificadas.

É o breve relatório. DECIDO.

O artigo 109 da Lei Complementar n° 04/90, alterada pela LC n° 59/99, 

assim dispõe: “Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”.

Posto isto, defiro a Requerente HUMBELINA CASTRILLON LARA BONILLA, 

matrícula n°348, 03 (três) meses de licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 2011/2016, nos termos do artigo 109 da Lei Complementar 

n° 04/90, a qual deverá ser usufruída de acordo com a conveniência do 
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serviço, a partir de 26/02/2018, considerando a proporção de um mês de 

retardo do benefício para cada três faltas injustificadas.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, arquive-se com os procedimentos de estilo.

 Cáceres, 16 de novembro de 2017.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Diretora do foro

 PORTARIA Nº 122/2017/DF

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FRO 

DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 RESOLVE

 CONCEDER à Servidora HUMBELINA CASTRILLON LARA BONILLA, 

matrícula 248, oficial de justiça, lotada na Comarca de Cáceres-MT, 90 

(noventa) dias de Licença Prêmio a que tem direito, referente ao período 

aquisitivo de 2011 a 2016, a ser usufruído a partir de 26/02/2018.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 16 de novembro de 2017.

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Diretora do foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA ROCHA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que anexo a este o edital, para sua publicação, bem como que 

afixamos cópia do mesmo no átrio do Fórum . Cáceres, 12 de abril de 

2018. LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007600-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BERNARDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FREITAS DE ASSIS (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1007600-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA 

HELENA BERNARDES DE FREITAS REQUERIDO: ROSELI FREITAS DE 

ASSIS Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por Maria Helena Bernardes de Freitas 

que objetiva a interdição de Roseli Freitas de Assis. Narra a Requerente, 

em síntese, ser mãe da interditanda Roseli Freitas de Assis, a qual padece 

de rubéola gestacional. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. 

Roseli Freitas de Assis impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Roseli Freitas de 

Assis, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. É o 

necessário. Decido. Trata-se de Ação de Interdição c/ pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de modo que 

deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, para 

concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a exigência de 

contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, ante verossimilhança da alegação e do “fumus boni iuris”, vez que 

verifica-se a enfermidade da interditanda mediante os atestados médicos 

firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem como a 

urgência da medida, declaro a interdição provisória da Requerida e nomeio 

como sua curadora provisória a Sra. Maria Helena Bernardes de Freitas, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 21 

de junho de 2018 às 15h00min, data em que será realizada a entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001569-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VALTER SANTANA COSTA LEITE (TESTEMUNHA)

JOAO DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Número do Processo: 1001569-91.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

LEONCIA PARABA Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de 

Registro Público proposta por Leoncia Parabá, devidamente qualificada 

nos autos em epígrafe. Conforme se abstrai do art. 292 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso dos Foros Judicial e Administrativo – CNGC, bem como do art. 51, 

inciso VI do COJE, a competência para julgar o pedido objetivado na 

presente ação é das Varas Cíveis, vejamos: "Art. 292 – Os pedidos de 

restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de registros 

públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do 

artigo 51, incisos VI , do COJE/MT." Desta forma, considerando que a 

Resolução nº 005/2014/TP alterou a competência das Varas desta 

Comarca, passando esta unidade jurisdicional a ser especializada em 

Família, Sucessões e Infância e Juventude, é certo que a competência 

deve ser atribuída a uma das varas cíveis desta Comarca. Portanto, 

declino da competência e determino a distribuição da presente ação a uma 

das varas cíveis desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se, com anotações e 

baixas necessárias. Cáceres, 06 de abril de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000811-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELY BATISTA OAB - 003.013.711-05 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000811-15.2018.8.11.0006 REQUERENTE: GIL BRITO DE BARROS 

FIGUEIREDO REQUERIDO: IZADORA BATISTA FIGUEIREDO 

REPRESENTANTE: FRANCIELY BATISTA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Visitas proposta por Gil Brito 
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Barros de Figueiredo em desfavor de Izadora Batista Figueiredo, 

representada por sua genitora Franciely Batista, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando aos autos verifica-se 

que a pretensão resistida consiste na regularização da guarda, direito de 

visitas e arbitramento de alimentos em favor da filha menor. Contudo, não 

obstante os fatos narrados pela parte autora, em consulta ao Sistema 

PJe/MT – Processo Judicial Eletrônico, que estão em curso os autos de n. 

1000358-20.2018.8.11.0006 cujos pedidos formulados abarcam o objeto 

desta ação. Dessa maneira, ante a flagrante identidade de pedidos, 

constato a ocorrência da litispendência do presente feito com os autos de 

código n.º 1000358-20.2018.8.11.0006. Deste modo, ocorrendo a 

litispendência do presente feito com os autos de código n.º 

1000358-20.2018.8.11.0006, a extinção do feito nos termos do artigo 

acima mencionado é medida que se impõe. Diante do exposto, e por 

reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público. 

Cáceres, 04 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 148021 Nr: 6462-55.2012.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento a Ordem de Serviço nº 01/2013 artigo 2, 

item i, IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR as partes do retorno 

dos autos do Tribunal e para querendo manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196013 Nr: 1061-36.2016.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSMSMG, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para manifestar sobre o 

cumprimento do mandado de prisão pelo requerido fls. 67/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 232873 Nr: 2988-66.2018.811.0006

 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: ANTONIO ROBERTO MICHELON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial favorável, o 

qual faz parte integrante desta decisão, DEFIRO o pedido, com as cautelas 

inseridas na Portaria do Juízo da Infância e Adolescência, sem prejuízo de 

outras medidas previstas na legislação constitucional e 

infraconstitucional.Advirto que é proibida a entrada e permanência de 

adolescentes com idade inferior a 14 (quatorze) anos, desacompanhadas 

de seus pais/responsáveis.Na hipótese de descumprimento da 

determinação supra, bem como, violação ao disposto no art. 81 , II do ECA 

e art. 37 da Portaria nº 003/2005, deste juízo, arbitro, de ofício, desde já 

multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo recolhimento 

direciona-se ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Cáceres/MT.Advirto ao Requerente que é proibido o consumo, venda 

e/ou fornecimento de bebidas alcoólicas e cigarros aos menores (crianças 

e adolescentes), sob pena de constituir infração penal, punida com 02 

(dois) meses a 01 (um) ano de prisão simples ou multa (art. 63 do 

Decreto-Lei n.º 3.688/41), ao que deverá afixar em local visível, junto a 

todos os bares que encontrarem-se em funcionamento dentro do local da 

festa, cartaz informando a proibição (artigo 37 da Portaria n.º 

003/2005).Determino, também, ao requerente que seja afixado em local 

visível ao público relativo cartazes contendo os dizeres: “EXPLORAÇÃO 

SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: 

DENUNCIE – DISQUE 100 – LEI FEDERAL Nº 11.577/2012”.Deverá, ainda, o 

Requerente zelar pelo cumprimento dos demais itens constantes da 

Portaria n.º 003/2005, deste Juízo.Advirto o Requerente que a concessão 

do presente Alvará não o isenta da responsabilidade civil ou penal por 

eventuais incidentes ocorridos no transcorrer do evento que possam vir a 

ser considerados infrações penais.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164558 Nr: 1707-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de inventário dos bens deixados pelo falecido Edmar 

Jorge de Oliveira, proposta por Mariuza Luzia de Oliveira.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 27/32 o inventariante 

manifestou pela conversão do feito em Arrolamento Sumário.

Analisando o presente caderno processual, verifico pelas alegações da 

Requerente que todos os herdeiros são maiores e capazes, devendo, 

portanto, a presente ação seguir o rito procedimental do arrolamento 

sumário.

Com efeito, o arrolamento sumário é forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, não importando o valor dos bens.

Desta forma, no caso em comento tenho que deve ser adotado o chamado 

arrolamento sumário, previsto nos artigos 659 a 665 do Código de 

Processo Civil, em face das afirmações narradas na inicial.

Contudo, para prosseguimento do feito, observo que a requerente 

necessita juntar todos os documentos e comprovantes de pagamentos 

dos impostos devidos para que o feito possa prosseguir.

Posto isso, intime-se o inventariante para cumprimento das determinações 

abaixo transcritas, juntando aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

sob pena de extinção do feito:

 a) cópia autenticada e atualizada da certidão de óbito;

b) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, com o respectivo cálculo do ITCD expedida pela Fazenda Pública 

Estadual e com os comprovantes de quitação;

c) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Com a juntada dos documentos acima mencionados, venham-me os autos 

conclusos para homologação.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168333 Nr: 4938-52.2014.811.0006

 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: MARIA FRANCISCA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA, ROSICLÉIA FERREIRA 
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DA SILVA, REGIANE MATIAS BARBOSA, FABIO MATIAS BARBOSA, 

MARCIO ALESSANDRO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls.124, vez que se trata de diligência que cabe às 

partes e não ao Estado-Juiz, sendo somente possível após restar 

comprovado o esgotamento de todos os meios à disposição da parte.

 No caso em tela, verifica-se que não há nos autos indícios de que a parte 

autora tenha esgotado todos os meios a sua disposição para obter as 

informações necessárias junto aos órgãos públicos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78787 Nr: 5419-25.2008.811.0006

 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: MDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADL, JDDSADL, MDSO, DCADL, LPCDL, 

RCADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, GERALDO FERREIRA DE SOUZA - OAB:17.455/MT, 

MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTERO - OAB:11.036, ODILON 

VIEGAS MUNIZ - OAB:962

 Vistos etc.

Intime-se a apelada a apresentar contrarrazões de apelação no prazo 

legal.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 24216 Nr: 425-27.2003.811.0006

 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: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Henrique de Almeida 

Sampaio - OAB:20.712 MT, EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - 

OAB:6098/MT, JULIANA SALES PAVINI - OAB:20.212, Yago Gattass 

Crepaldi - OAB:21108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6098/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por G. L. de A., 

representada por sua genitora Edir Antônia de Almeida, em desfavor de 

Vlamir Vieira de Souza, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora pretende 

a execução de prestação de alimentos inadimplidas desde fevereiro de 

2002, totalizando o montante de R$ 270.399,34 (duzentos e setenta mil, 

trezentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), bem como as 

parcelas que se vencerem no curso do processo.

 Não obstante os fatos narrados, o débito alimentar que autoriza a prisão 

civil do devedor é o que compreende as 03 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da ação conforme súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º do 

CPC.

Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a exordial para adequar o rito da coerção pessoal 

com o cálculo de até 03 (três) últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da presente, sob pena de indeferimento desta, consoante 

estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 83707 Nr: 10136-80.2008.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR MURRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito de arrolamento dos bens deixados 

por Maria Barbosa do Espirito Santo proposta por Paulo César Murrer.

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que o prazo de 

sobrestamento do feito decorreu sem que o inventariante se 

manifestasse.

 Consta, ainda, que por reiteradas vezes fora determinado a intimação do 

causídico para promover o andamento do inventário, bem como do 

inventariante, a qual mudou de endereço sem comunicar a este juízo, 

deixando transparecer que a prestação jurisdicional que outrora vindicava 

não mais lhe interessa.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80176 Nr: 6734-88.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDCN, TMDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 173/177 e homologo o plano de partilha acostado 

às fls. 20/27.

 Transitado em julgado, expeça-se o competente formal de partilha e carta 

de adjudicação aos cessionários.

 Proceda-se a retificação dos formais expedidos anteriormente.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154635 Nr: 2090-29.2013.811.0006

 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): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o requerido manifestar 

nestes autos, apesar de citado conforme se vê as fls. 334vº.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001594-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EGINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001594-07.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE 

OTAVIO DE CAMPOS REQUERIDO: BENEDITO EGINO DE CAMPOS Vistos 

etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por José Otávio de Campos que objetiva a 

interdição de Benedito Higino de Campos. Narra a Requerente, em síntese, 

ser filho do interditando Benedito Higino de Campos, o qual padece de 

enfermidades diagnosticadas como CID I69 e G81.1. Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Benedito Higino de Campos impossibilita-o 

de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde 

requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, o 

Requerente deseja se tornar curador especial deste, para prestar-lhe a 

assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a interdição 

provisória de Benedito Higino de Campos, nomeando o Requerente para o 

múnus de Curador, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É o necessário. Decido. Trata-se de Ação de 

Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do 

CPC. Ademais, para concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a 

exigência de contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. 

Nesta senda, ante verossimilhança da alegação e do “fumus boni iuris”, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como seu curador provisório o Sr. José Otávio de Campos, 

qualificado na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 21 

de junho de 2018 às 14h30min, data em que será realizada a entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001677-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUZA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001677-23.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: SUELI DE 

SOUZA RIBEIRO EXECUTADO: EDENILSON RIBEIRO DOS REIS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por E. R. R. e M. S. 

R. R., representada por sua genitora Sueli Souza Ribeiro, em desfavor de 

Edenilson Ribeiro dos Reis, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

Exequente requer a execução dos alimentos vencidos no período de 

janeiro a março de 2018 com fundamento no art. 528 do Código de 

Processo Civil. Contudo, em consulta processual ao Sistema Pje/MT – 

Processo Judicial Eletrônico, verifico que tramitam neste juízo os autos de 

execução de alimentos sob o rito da coerção pessoal em que figuram as 

mesmas partes (código n. 1007786-87.2017.8.11.0006), onde estão sendo 

executados os valores referentes aos meses de agosto a novembro de 

2017 e vincendas. Dessa maneira, intime-se a parte autora, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a exordial que esclareça em que consiste o 

interesse de agir nestes autos, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo mencionado e 

devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 12 de abril de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007600-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BERNARDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FREITAS DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1007600-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA 

HELENA BERNARDES DE FREITAS REQUERIDO: ROSELI FREITAS DE 

ASSIS Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por Maria Helena Bernardes de Freitas 

que objetiva a interdição de Roseli Freitas de Assis. Narra a Requerente, 

em síntese, ser mãe da interditanda Roseli Freitas de Assis, a qual padece 

de rubéola gestacional. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. 

Roseli Freitas de Assis impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Roseli Freitas de 

Assis, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. É o 

necessário. Decido. Trata-se de Ação de Interdição c/ pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de modo que 

deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, para 

concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a exigência de 

contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, ante verossimilhança da alegação e do “fumus boni iuris”, vez que 

verifica-se a enfermidade da interditanda mediante os atestados médicos 

firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem como a 

urgência da medida, declaro a interdição provisória da Requerida e nomeio 

como sua curadora provisória a Sra. Maria Helena Bernardes de Freitas, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 21 

de junho de 2018 às 15h00min, data em que será realizada a entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000600-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FARIAS (REQUERENTE)

DEUZINA ROSA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

ADENICE FARIAS OAB - 522.898.851-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS
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Número do Processo: 1000600-76.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO FARIAS, DEUZINA ROSA DE FARIA PROCURADOR: ADENICE 

FARIAS REQUERIDO: ADENILDO FARIAS Vistos etc. O requerente pugna 

pela desistência da ação conforme manifestação retro. Nos termos do art. 

200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após 

a homologação judicial. Diante do exposto, inexistindo óbice legal, 

homologo o pedido de desistência formulado pelo requerente e por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Cáceres, 12 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000722-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000722-60.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JOSE DA SILVA CAMPOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento da parte 

autora para a colheita de elementos probatórios, revela-se necessária à 

realização de audiência instrutória. Nesse quadro, DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 14h30min. 

3 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de testemunhas no 

prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos controvertidos, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a 

ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002338-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RENZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002338-70.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 20.106,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: RENATO RENZ Parte Ré: RÉU: NORSA REFRIGERANTES LTDA 1 - 

Colhe-se dos autos que fora designada nova audiência de conciliação no 

CEJUSC, contudo, não se promoveu a citação da parte demandada no 

endereço informado pela parte autora, de modo que a solenidade restou 

infrutífera. Bem por isso, CUMPRA-SE a decisão inicial (id. 3709041), 

devendo os autos serem encaminhados ao CEJUSC para designação de 

audiência e, sem seguida, PROMOVA-SE a citação da parte demandada, 

no endereço indiciado na petição de id. 8797829, com as advertências 

constantes da aludida decisão de id. 3709041. 2 - EXPEÇA-SE o 

necessário. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 11 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005833-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JORCELINO DELGADO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005833-88.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 18.099,33; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: SILVIO JORCELINO DELGADO DE MORAIS 1 – Considerando 

que o autor não comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de 

localizar o bem objeto dos autos e a parte ré, INDEFERE-SE o pedido de id. 

11971154. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação 

a tais pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas 

quando houver demonstração pela parte interessada de que foram 

realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. Além do mais, a parte 

autora deixou de comprovar que a diligência requerida não poderia ser por 

ela realizada. 2 – INTIME-SE o autor para diligenciar na busca de endereço 

para localização do bem, bem como do demandado a fim de proceder a 

sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 3 – Com o 

depósito e a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento. 4 – Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 12 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000879-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILYAN KARONINA FAGUNDES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FAGUNDES PEREIRA DA SILVA & FAGUNDES PEREIRA DA SILVA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (EXECUTADO)

CLEONICE BUCK LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000879-33.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 146.218,71; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: FAGUNDES 

PEREIRA DA SILVA & FAGUNDES PEREIRA DA SILVA LTDA - ME, MILYAN 
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KARONINA FAGUNDES PEREIRA DA SILVA, HAROLDO MONTEIRO LEITE, 

CLEONICE BUCK LEITE 1 - Em que pese o pleito de bloqueio de valores nas 

contas dos executados por meio do sistema BACENJUD (id. 11890545), a 

verdade é que, após a conversão em execução, não houve sequer a 

citação dos executados para pagamento da dívida, nos termos da decisão 

de id. 468917, de modo que, por ora, INDEFERE-SE o pedido em questão. 2 

- CUMPRA-SE integralmente a decisão de id. 4689173. Cáceres/MT, 12 de 

abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95633 Nr: 700-29.2010.811.0006

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES DE MATOS E OLIVEIRA PINHEIRO 

LTDA, M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art 152, VI, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado para cumprir o disposto no art.830, § 2º do CPC, in verbis, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64033 Nr: 1547-36.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA AUXILIADORA CARVALHO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MATER DEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA LUBIANCA - 

OAB:3583/TO, EVELYN HACK BIDIGARAY - OAB:7247

 1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE os embargos de 

declaração opostos pelo réu para reconhecer a existência de omissão 

quanto à análise das preliminares e da denunciação da lide.2 – 

Considerando o acolhimento da denunciação da lide realizada pelo réu, 

CITE-SE a parte denunciada, Dr. HELIO ALVES DE LIMA, devendo a 

citação se dar de forma URGENTE, uma vez que já foi designada audiência 

de conciliação nos presentes autos.3 – Na carta de citação/precatória, 

deverá constar, conforme a inovação processual trazida pelo CPC/2015, 

que o prazo para o denunciado apresentar a defesa, caso queira, 

passará a constar da data da audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335, I do CPC , em caso de ausência de autocomposição na sessão 

de conciliação designada. Deverá constar ainda a possibilidade do 

denunciado constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir, nos termos do §10 do artigo 334 do 

CPC.4 – Após, encaminha-se os autos CONCLUSOS.5 – 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 10 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81420 Nr: 7952-54.2008.811.0006

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MESSIAS DA SILVA GONÇALVES, 

OSVALDO MESSIAS DA SILVA

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

OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido consignatório 

formulado pelo autor, declarando extinta a obrigação em comento, ante a 

suficiência do depósito efetuado nos autos.CONDENA-SE o primeiro réu 

LUCAS MESSIAS DA SILVA GONÇALVES ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 

85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cáceres/MT, 11 de abril de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6077 Nr: 7-90.1983.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BATISTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI CARLOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325

 Autos n. 7-90.1983.811.0006 Código n. 6077

SENTENÇA

Diante da certidão de fl. 567, verifica-se que se trata de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizada por WILTON BATISTA MIRANDA 

em face de OSNI CARLOS DE CARVALHO, ambos qualificados na inicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção (fl. 554).

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE e pessoalmente, contudo, 

quedou-se inerte (fls. 556 e 563).

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, considerando que o autor 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.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 12 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156560 Nr: 4211-30.2013.811.0006

 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: JOSE NIVALDO LOPES, NEUSA MARIA DE ABREU 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENDA TURISMO -AGÊNCIA DE VIAGEM E 

TURISMO LTDA-ME, SANDRA MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi interposto pela parte 

Requerida ora denominada Apelante o Recurso de Apelação de fls. 

960/972, Tempestivamente. Certifico outrossim que, a Apelante efetuou o 

devido preparo, conforme guias de recolhimento 973/974. Isso posto, nos 

termos do art. 152,VI do CPC, intimam-se a parte Requerente ora 

denominada Apelada, para, querendo, apresentar as contrarrazões 

recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 130543 Nr: 9175-71.2010.811.0006

 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: LENDA TURISMO -AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NIVALDO LOPES, NEUSA MARIA DE 

ABREU LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi interposto pela parte 

Requerente ora denominada Apelante o Recurso de Apelação de fls. 

973/981, tempestivamente. Certifico outrossim que, a Apelante efetuou o 

devido preparo, conforme guias de recolhimento 982/983. Isso posto, nos 

termos do art. 152,VI do CPC, intimam-se a parte Requerida ora 

denominada Apelada, para, querendo, apresentar as contrarrazões 

recursais, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001015-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

DECISÃO Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. Resolvidas as questões processuais pendentes, mister 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixam-se como 

controvertidos os seguintes pontos: (A) Se a parte autora detinha a posse 

do imóvel; (B) Caso positivo, por quanto tempo; e (C) Se houve esbulho 

praticado pela parte ré, a data do esbulho e a que título a parte demandada 

permaneceu no imóvel objeto dos autos. No ponto, intimadas as partes 

para especificarem as provas, pugnaram pela produção de prova 

testemunhal (id. 10063115 e id. 10237896) e depoimento pessoal das 

partes. Dessa feita, a fim de que sejam esclarecidos os pontos 

controvertidos fixados, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 de maio de 2018 às 14h30min. INTIMEM-SE as partes para 

que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a 

ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 19 de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001255-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDI RUFINO CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA ELLEN CARRARO (REQUERIDO)

THIAGO MAZZO CAETHANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001255-19.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

50.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. DECISÃO Em análise dos 

autos, verifica-se que o feito fora saneado, conforme se colhe do id. 

11330872. Na ocasião, rejeitou-se a preliminar arguida, fixou os pontos 

controvertidos e determinou a intimação das partes para especificarem as 

provas a serem produzidas. A parte autora, por meio da petição de id. 

11636036 pugnou pelo depoimento pessoal dos demandados e pela oitiva 

dos policiais militares que atenderam a vítima após os fatos narrados. Já 

os réus pugnaram pela produção de prova testemunhal (id. 11644265 e id. 

11688106). 1 – Considerando os pleitos formulados pelas partes, 

revela-se necessária a realização de audiência instrutória. Nesse quadro, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 

2018 às 14h30min. 2 – INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol 

de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 3 – 

Por outro lado, REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas pela parte 

autora (id. 11636036), como autoriza o inciso III do § 4º do art. 455 do CPC. 

4 - EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento. 5 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 06 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000612-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSENIR TEODORO DE CARVALHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de indenização por danos morais ajuizada por RENATO CESAR 

PINTO DE ARRUDA ARANTES em face do OSENIR TEODORO DE 

CARVALHO e DANILO LOPES, ambos qualificados no processo. Com a 

inicial vieram documentos. Decisão inicial (id. 4878984), indeferindo a 

petição inicial em relação ao réu DANILO e determinando a citação do 

corréu, bem como a designação de audiência de conciliação. Audiência de 
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conciliação realizada (id. 6107206), ocasião em que restou infrutífera a 

composição amigável. Devidamente citado, o réu apresentou contestação 

e documentos (id.6857969), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade e, 

no mérito, a improcedência da demanda. Réplica no id. 7361249. Juntada 

de gravação de áudio no id. 7361252, ocasião em que o Juízo determinou 

a intimação da parte contrária para manifestação, bem como de ambas as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 

8220164). A parte autora postulou pela oitiva de testemunhas (id. 

8685808), sendo que a parte ré nada especificou. O processo veio 

concluso. É o relato do essencial. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. No que toca a preliminar de ilegitimidade passiva, de 

acordo com a Teoria da Asserção, o exame in statu assertionis é 

realizado até o momento em que se inicia a produção de provas. Iniciado 

esse momento, fala-se em mérito da causa e o julgamento não pode mais 

ser de carência de ação, mas sim de procedência ou improcedência do 

pedido. Nesse prisma, para que alguém tenha legitimidade para a causa 

basta que tal decorra da narrativa da exordial e a questão acerca do 

evento narrado passa a ser mérito. Ademais, o réu não nega vinculação 

com os fatos articulados e para dirimir tal questão será necessária a oitiva 

das testemunhas arroladas durante a fase instrutória, de modo que a 

questão também confunde-se com o mérito. Sendo assim, este Juízo 

rejeita a preliminar alegada. Não havendo outras preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) existência de contrato de compra e venda com o réu; 

B) existência da obrigação de fazer; C) ocorrência de danos morais; 

Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento da parte 

requerente para a colheita de elementos probatórios, revela-se necessária 

à realização de audiência instrutória. Nesse quadro, DESIGNA-SE 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018 às 

17h30min. INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000245-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA FERREIRA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000245-03.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 3.398,27; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação 

Fiduciária]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: MAYARA 

FERREIRA CORREA DESPACHO 1 – Considerando que o autor não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o veículo 

objeto dos autos, INDEFERE-SE o pedido formulado no id. 11128015. 

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. 2 – Depois, as certidões expedidas no id. 7971662 e no id. 

10621856 revelam que a parte demandada teria alienado o veículo a 

terceira pessoa, não sabendo mencionar o seu paradeiro. Nessas 

hipóteses em que o veículo não é localizado, o Decreto-lei n. 911/67, no 

seu art. 4º, apresenta ao credor a possibilidade de pugnar pela conversão 

da demanda em ação executiva. Assim, INTIME-SE o autor para, no prazo 

de 10 dias, diligenciar na busca do endereço para localização do veículo 

objeto dos autos ou pugnar o que entender de direito, sob pena de 

extinção. 3 – Com a indicação de endereço distinto, EXPEÇA-SE o 

necessário para cumprimento. 4 – Em caso de manifestação diversa da 

parte autora ou de inércia, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 11 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000639-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO XAVIER MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000639-44.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 40.225,27; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[Alienação Fiduciária]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: EXECUTADO: MAIKO 

XAVIER MIRANDA 1 – Diante do pleito de id. 11771014, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 2 – Sem prejuízo das diligências descritas no item 1, DEFERE-SE, 

ainda, sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando 

obter informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito. 3 – Em caso de manifestação da 

parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, 

Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão 

inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do 

artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no 

montante descriminado. 4 – Na hipótese de haver requerimento da parte 

interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do ofício para inclusão 

do nome da parte executadas nos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 5 – Havendo 

requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 6 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 7 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 8 – Por fim, CONCLUSOS 
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para demais deliberações. 9 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Cáceres/MT, 11 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001445-79.2016.8.11.0006

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:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001445-79.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 87.610,11; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. 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: MARIA LUCIA DA 

SILVA SANTOS Trata-se de ação monitória visando o pagamento de soma 

em dinheiro. Em decisão inicial proferida no id. 1943107, 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. 9837949), deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem qualquer manifestação (id. 11951987). 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, 

12 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001083-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001083-43.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: VANESSA DA CONCEICAO SOARES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – Relatório Trata-se de ação de indenização por 

danos ajuizada por VANESSA DA CONCEIÇÃO SOARES em face de VIVO 

S.A., ambos qualificados nos autos, sob o argumento de que a parte 

demandada promoveu a negativação do seu nome, sem que houvesse 

qualquer relação jurídica entre as partes. Requer, portanto, a declaração 

de inexistência dos débitos que originaram a restrição de crédito, além de 

indenização por danos morais. A inicial foi recebida no id. 4845995. A 

parte demandada apresentou contestação no id. 6828971, arguindo, 

preliminarmente, a falta de interesse de agir, diante da inexistência de 

requerimento administrativo. No mais, defende que houve a regular 

contratação, inclusive, com a efetiva utilização da linha telefônica, 

pagamento anterior de faturas e a inexistência de danos morais. Realizada 

audiência, não houve conciliação (id. 8034654). A parte autora deixou de 

apresentar réplica à contestação (id. 11857180). Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. De início, no que toca à preliminar de falta de interesse de agir, diante 

da ausência de pretensão administrativa, a verdade é que o ordenamento 

jurídico não prevê a necessidade de esgotamento da via administrativa 

para a pretensão ora vista, notadamente em atenção, ainda, ao princípio 

da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da 

CF. Bem por isso, no vertente caso, não há falar em necessidade de pleito 

administrativo prévio, de modo que este Juízo rejeita a preliminar em tela. 

Não havendo outras preliminares e questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, além de se tratar de fato negativo puro, houve 

a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada 

trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em 

questão. Nesse ponto, a parte demandada juntou, no bojo da contestação, 

“print” de tela sistêmica, além dos contratos assinados pela parte autora 

(id. 6828971 e id. 6828977), revelando a existência de relação jurídica 

material entre as partes. Nesse sentido, acerca da valoração de tais 

provas já se decidiu: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - 

PRINT TRAZIDO PELA RÉ QUE É DE SER ACOLHIDO COMO PROVA, NA 

MEDIDA EM QUE TRAZ OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS (NOME DA 

AUTORA, NÚMERO DE RG E DE CPF, LOCAL ONDE PROCEDIDA A 

INSTALAÇÃO E DADOS DA CONTA – PENDÊNCIA EXISTENTE QUE 

ENSEJA A NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL INEXISTENTE. Apelação 
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improvida. (TJSP; Apelação 1015342-73.2013.8.26.0068; Relator (a): 

Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Barueri - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de 

Registro: 06/02/2018) (negritei)” Em que pese entendimento anterior deste 

magistrado, promove a sua alteração a fim de adequar à corrente já 

adotada em casos idênticos, como se vê na ementa acima citada. Depois, 

o contrato de id. 6828977 revela os termos contratados, além de se ver, 

também, os documentos pessoais da parte autora utilizados na 

contratação do serviço (id. 6828977). Sendo assim, os documentos 

juntados pela parte demandada trazem todos os elementos necessários 

para evidenciar a existência de relação contratual, de modo que, havendo 

relação jurídica entre as partes e a efetiva utilização dos serviços, a 

pendência do pagamento enseja a negativação ora discutida. Além do 

mais, embora devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar 

réplica à contestação e de manifestar acerca dos documentos juntados 

pela ré (id. 11857180), oportunidade em que poderia provar situação 

diversa da que fora demonstrada pela parte demandada, contudo, nada 

fez nesse sentido, de modo que, na forma do art. 374, inciso III, do CPC, 

são incontroversos os fatos apresentados pela parte demandada. Nesse 

sentido: “MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO CAUSAL - 

EXPLICITAÇÃO NOS EMBARGOS DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA 

RELAÇÃO ORIGINÁRIA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM RAZÃO DA 

COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS, E PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO NA RÉPLICA - APLICAÇÃO DO ART. 334, INCISO III, DO CPC 

- EMBARGOS PROCEDENTES - APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJSP - APL 

9053730602006826 SP, Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado, 

Relator: Matheus Fontes, Publicação: 31/08/2011) (negritei)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR 

DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE. TALONÁRIO SUPOSTAMENTE 

PERDIDO PELO EMITENTE. AFIRMAÇÃO DO RÉU DE QUE A CÁRTULA FOI 

ASSINADA PELO PRÓPRIO AUTOR. RÉPLICA. IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA. 

AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. "Ocorrendo a 

réplica do artigo 326 do Código de Processo Civil, faz o autor as vezes de 

réu, cabendo-lhe impugnar os novos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos da pretensão do demandante, trazidos na contestação. Se tal 

não ocorre, essa omissão traduz-se em confissão do autor, dispensado o 

réu de produzir prova a respeito, já que sobre fatos incontroversos, não 

se faz prova, com a incidência do inciso III do artigo 334 do Código de 

Processo Civil (TJSC, Ap. Cív. n., de Barra Velha, Rel. Des. Substituto 

Jaime Luiz Vicari, DJe de 9-10-2009)”. (Apelação Cível n. , de Lages, rel. 

Des. Ricardo Fontes, j. em 31-3-2010) (negritei)” Bem por isso, diante da 

comprovação da origem da dívida, a negativação fora legítima, de modo 

que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela parte demandada, tampouco 

danos morais a serem indenizados. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação 

essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002702-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SANTANA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1002702-42.2016.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ATRASO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. AUTOR: JAIR SANTANA FERREIRA RÉU: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A PJE n. 1002702-42.2016.811.0006 SENTENÇA Trata-se de 

ação ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora 

fora intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 

Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque) Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que as tentativas de localização da parte foram infrutíferas, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

considerando que o autor 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. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007400-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ROLIM SCARDINI (AUTOR)

SILVANA DE ARRUDA ROLIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS OAB - MS11268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA (RÉU)

ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de demanda ajuizada por ANA 

LUCIA ROLIM SCARDINI e SILVANA DE ARRUDA ROLIM em face de NILZA 

RAPP PINTO DE ARRUDA e ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, todos 

qualificados nos autos. Despachada a inicial (id. 11534759), fora 

indeferido o pedido de gratuidade da justiça requerido pela parte autora, 

sendo ela intimada para efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, deixou transcorrer "in albis" o prazo assinalado (id. 

14750679 e id. 14750680) 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 
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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, 11 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006083-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA OAB - MS8228 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDI LACERDA DE BARROS (RÉU)

SILVIA CURVO DE LACERDA (RÉU)

EDUARDO RAMSAY DE LACERDA (RÉU)

Oromar Woods de Souza Neto (RÉU)

ENY CURVO DE LACERDA (RÉU)

Espólio de Alicinha Cavalcanti Freire (RÉU)

ENY LACERDA LEITE DE BARROS (RÉU)

LUIZ ESTEVES PINHEIRO DE LACERDA NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE CASTRO RAMOS OAB - MS0009225A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1006083-24.2017.8.11.0006, : Espécie: 

USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)]. AUTOR: 

LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA RÉU: OROMAR WOODS DE SOUZA 

NETO, ESPÓLIO DE ALICINHA CAVALCANTI FREIRE, ENY LACERDA LEITE 

DE BARROS, EDI LACERDA DE BARROS, ENY CURVO DE LACERDA, 

SILVIA CURVO DE LACERDA, LUIZ ESTEVES PINHEIRO DE LACERDA 

NETO, EDUARDO RAMSAY DE LACERDA SENTENÇA Trata-se de 

demanda ajuizada por LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA em face de 

OROMAR WOODS DE SOUZA NETO e outros. Entre um ato e outro, a parte 

autora pugnou pela desistência da demanda (id. 11383299). É o relato do 

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. Ademais, mesmo 

inexistente a citação dos réus, houve manifestação de alguns dos 

demandados não se opondo ao pleito de desistência em questão (id. 

11784211, id. 11795048, id. 11795099 e id. 11815790). 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, 11 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003210-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DENISE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOULART ESCOBAR OAB - SP138248 (ADVOGADO)

FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI OAB - SP156197 (ADVOGADO)

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO)

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003210-85.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 62.670,17; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

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

DENISE DA SILVA Parte Ré: RÉU: RENATO ARANTES, ANA CRISTINA 

CURY ARANTES I - Relatório Trata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinária de imóvel urbano, ajuizada por ANDREIA DENISE DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos em epígrafe, em desfavor de RENATO 

ARANTES e ANA CRISTINA CURY ARANTES, igualmente qualificados, 

tendo como objeto da presente ação, os lotes urbanos n. 10 e 11 da 

Quadra 35, localizado no Jardim Cidade Nova, com área de 450,00m², 

registrados sob a Matrícula n. 86 do CRI desta comarca. Consta nos autos 

que a autora possui a posse do determinado imóvel a mais de 30 (trinta) 

anos, aduzindo que adquiriu o imóvel através de posse direta, mediante 

compra e venda, exercendo-a sem contestação ou oposição de qualquer 

pessoa, de forma autônoma, direta e ininterrupta, com animus domini, pelo 

que preenche todos os requisitos necessários para o reconhecimento da 

usucapião extraordinária, com a declaração de propriedade sobre o imóvel 

objeto da lide. Com inicial vieram documentos. A decisão de id. 4450199 

determinou a emenda da inicial, o que fora realizado no id. 4569385. A 

inicial fora recebida no id. 4617685. O edital de citação dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados fora expedido no id. 

4642341. A União manifestou pelo desinteresse na lide (id. 4804286). A 

parte demandada apresentou resposta no id. 4922293, informando que 

não se opõe à pretensão da exordial. A réplica à contestação é vista no 

id. 4937806. Já no id. 5038641 e no id. 5540331, o Município e o Estado de 

Mato Grosso informaram desinteresse na lide. A certidão de id. 5540396 

revela a citação dos confinantes. Já no id. 7810665 fora certificado que 

decorreu o prazo do edital, sem qualquer manifestação. Realizada 

audiência de instrução (id. 9853219), foram colhidos os depoimentos de 

duas testemunhas. Vieram os autos conclusos. II - Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste juízo 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.[1] Sem 

delongas, a usucapião é o modo originário de aquisição do domínio pelo 

exercício de posse continuada, mansa e pacífica, durante determinado 

espaço de tempo, sendo certo que, no vertente feito, depara-se com a 

usucapião extraordinária, cujo prazo estipulado na legislação civil vigente 

é de 15 (quinze) anos (art. 1.238 do CC/02). No caso vertente, entretanto, 

será necessário o preenchimento do prazo prescricional previsto no art. 

550 do Código Civil de 1916, uma vez que as disposições finais e 

transitórias do atual Código Civil previram no art. 2.028 a incidência dos 

prazos declinados na lei anterior quando os do atual Código forem 

reduzidos e já houver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido 

na legislação revogada até a entrada em vigor da nova legislação. 

Vejamos o teor do artigo 2.028 do Código Civil/02, litteris: “Serão os da lei 

anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de 

sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo 

estabelecido na lei revogada.” No caso vertente, considerando que na 

data de 12/01/2003, quando o novo Código Civil entrou em vigor, já havia 

decorrido mais da metade do prazo necessário para aquisição da 

propriedade, deve o julgamento ser realizado pelos critérios do Código 

revogado, de 1916. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. ACESSÃO DE POSSE PARA CONTAGEM DO PRAZO 

AQUISITIVO. AÇÃO PROPOSTA NA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO CIVIL. 

REGRA DE TRANSIÇÃO. LAPSO PREVISTO PELO ARTIGO 550 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO DEFLUÍDA. 

RECURSO DESPROVIDO.”. (TJ/SC. Terceira Câmara de Direito Civil. 

Apelação Cível n. 2009.035826-9. Relator: Fernando Carioni. Julgamento: 

22 de abril de 2010).” Constata-se que são requisitos essenciais para a 

caracterização da usucapião extraordinária: i) o exercício da posse; ii) o 

prazo da prescrição aquisitiva; iii) a sentença declaratória do domínio e iv) 

o registro da sentença no Cartório de Registro de Imóveis. Ainda, para 

Arnaldo Rizzardo[2], existem 03 (três) qualidades que caracterizam a 

posse ad usucapionem, quais sejam: “i) posse com ânimo de dono; ii) 

posse justa ou sem oposição e iii) continuidade da posse”. Por oportuno 

transcreve-se trecho da sua obra Direito das Coisas, in verbis[3]: “Em 

primeiro lugar, há de configurar-se como posse com ‘animus domini’ a 

própria para o usucapião. A pessoa que mantém a posse deve exercê-la 

em seu nome próprio ou pessoal, com a intenção de dono. É a 
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preponderância do elemento animus, ou intenção da teoria subjetiva de 

Savigny. O possuidor deve ter a coisa para sí, ou sejam, ‘animus rem sibi 

habendi’. Salienta Ulderico Pires dos Santos: ‘Como é notório, todo aquele 

que sabe que a coisa não lhe pertence não é detentor da posse ‘ad 

usucapionem’, porque esta exige o ‘animus domini’. Quer dizer: se o 

possuidor não fizer prova de que possui o imóvel como seu, não há que 

se cogitar de usucapião porque a posse sem a intenção de dono não 

autoriza a declaração de domínio.” Após a análise de todos os elementos 

carreados aos autos verifica-se que a pretensão da parte autora deve ser 

julgada procedente. Com efeito, a parte demandante comprovou o 

exercício da posse ad usucapionem, com ânimo de donos, sendo referida 

posse justa, mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo prescricional 

superior ao exigido no art. 550 do CC/1916. Os réus, por meio da resposta 

de id. 4922293, manifestaram não se opor ao pedido de transferência do 

bem. Desta maneira, em análise à cadeia possessória do imóvel, resta 

comprovada a posse desde o ano de 1993 de forma pacífica. A posse, 

efetivamente poderá ser acrescida, haja vista o preenchimento dos 

mesmos caracteres de posse mansa e pacífica verificada na posse dos 

requerentes. Vejamos o estatuído nos arts. 1.206 e 1.207 do CC/02, in 

verbis: “Art. 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do 

possuidor com os mesmos caracteres.” “Art. 1207. O sucessor universal 

continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é 

facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.” Assim, 

a posse dos requerentes, quando do ajuizamento da presente ação 

(05/12/2016), já perfazia pelo menos 23 (vinte e três anos) anos, prazo 

superior ao exigido pelo art. 550, do CC/1916, que prevê 20 (vinte) anos 

para a aquisição de domínio pelo exercício da posse continuada, mansa e 

pacífica. Depois, do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, 

colhe-se que eles conhecem a demandante há mais de 25 anos e têm 

conhecimento dos lotes adquiridos pela parte autora, que ela reside 

naquele local, que não houve contestação à posse da parte autora no 

local, que os vizinhos respeitam a autora no local e que a sua residência 

fora construída há mais de 15 anos. Sendo assim, inexistindo nos autos 

quaisquer impugnações à posse mansa e pacífica da parte autora, o 

preenchimento de todos os requisitos legais elencados nos artigos 1.238 

do CC/02 e 550 do CC/16 enseja a procedência da presente ação de 

usucapião extraordinária. III – Dispositivo Posto isso, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar o domínio de 

ANDREIA DENISE DA SILVA sobre o Lote Urbano n. 10 e 11 da Quadra 35, 

situado no Jardim Cidade Nova, registrados no cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 86. Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENAM-SE os requerentes ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes 

não são incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. 

EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, ressaltando-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, de modo que tal benesse 

compreende os emolumentos cartorários respectivos, na forma do art. 98, 

1º, inciso IX, do CPC. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da 

sentença, da certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel ao 

Cartório de Registro de Imóveis para abertura de Matrícula e Registro do 

Imóvel. Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de 

estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; [2] 

Op.Cit. [3] Op.Cit. Páginas 265/266).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora manifestou nos 

autos requerendo a desistência da demanda (id. 12332340). Forte em tais 

razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000450-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA BENACCHIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000450-66.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.548,23; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SEBASTIANA DA SILVA BENACCHIO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I – Relatório Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c tutela antecipada ajuizada por 

SEBASTIANA DA SILVA BENACCHIO em face de REDE CEMAT/ENERGISA 

S/A, ambos qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que é usuária da 

unidade consumidora n. 6/422251-9 e que, em 28/08/2015, uma equipe da 

empresa ré teria realizado vistorias na sua residência, alegando ter sido 

constatada uma irregularidade no medidor de energia. Ainda, sustenta 

que, meses depois, foi surpreendida com uma cobrança na fatura da 

quantia de R$ 2.660,57, referente ao consumo de energia elétrica, sob o 

fundamento de que o faturamento a menor teria ocorrido por violação do 

lacre medidor de energia. Afirma que jamais praticou qualquer 

irregularidade e diz ter receio de que haja a suspensão no fornecimento 

de energia elétrica. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência a 

fim de que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito, bem 

como que seja condenada a parte demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais. Juntou documentos com a inicial. O 

despacho de id. 1392447 determinou a emenda da inicial a fim de que a 

parte autora indicasse, expressamente, o valor pretendido a título de 

danos morais, que arbitrasse corretamente o valor da causa, bem como 

que apresentasse a fatura correspondente ao débito questionado. A 

emenda é vista no id. 1426157. A decisão de id. 1453882 deferiu a tutela 

antecipada requerida e a inversão do ônus da prova. A parte demandada 

apresentou contestação no id. 1538844, arguindo, preliminarmente, a 

ilegitimidade ativa, uma vez que a fatura estaria em nome de pessoa 

diversa. No mais, defende a regularidade do débito, a legalidade da 

apuração de irregularidades e a inexistência dos requisitos necessários à 

reparação dos danos morais. Realizada audiência, não houve conciliação 

(id. 1697411). A réplica à contestação é vista o id. 4331930. O despacho 

de id. 4705643 determinou a intimação das partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir. A parte demandada informou que os 

documentos juntados aos autos seriam suficientes para o deslinde do 

feito, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (id. 4779015). No id. 

8811223 consta petição da parte autora, informando que estaria 

recebendo cobranças referentes ao débito discutido nos autos, razão 

pela qual requer a concessão de tutela de urgência a fim de que sejam 

cessadas as cobranças. No mais, requer a oitiva de testemunhas em 

audiência de instrução a ser designada. O pleito formulado pela parte 

autora fora deferido (id. 6872229). Intimada para manifestar, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 71 de 691



Concessionária demandada informou que se encontra suspensa a 

cobrança do débito em questão. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste Juízo estão coligidos aos 

autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada antecipadamente. 

Ressalta-se que, intimadas as partes para especificarem as provas a 

serem produzidas, a parte demandada pugnou pelo julgamento antecipado 

do feito e a parte autora requereu a produção de prova testemunhal. 

Todavia, não obstante o pleito da parte autora, verifica-se que a prova oral 

requerida não possui o condão de esclarecer os fatos em questão, 

mormente porque demandam a análise documental, aliada a dados 

técnicos necessários para a comprovação ou não da existência do débito. 

Logo, não possuiria relevância para a solução do cerne da questão, de 

modo que, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, passa-se ao julgamento 

antecipado da lide. De início, não merece prosperar a preliminar de 

ilegitimidade ativa, uma vez que, independentemente de a fatura constar 

em nome de terceira pessoa, a parte autora demonstrou ser a efetiva 

usuária/beneficiária do serviço prestado pela ré, além de se tratar da 

proprietária do imóvel em questão (id. 4331941), portanto, legitima para 

impugnar o débito que recai em face do serviço utilizado. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LOCATÁRIA DO IMÓVEL. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA DESCOLHIDA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA 

EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR 

INDEMONSTRADO. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO CABÍVEL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00, ATENDENDO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DE 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMININARES AFASTADAS 

E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71007437585, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2018) (negritei)” 

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGUIMENTO À APELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - MANUTENÇÃO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA. Não há falar em ilegitimidade ativa, porquanto o autor 

é o proprietário do imóvel em que está instalada a unidade consumidora em 

questão. A condenação à reparação civil é medida que se impõe se 

demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal. 

Mantém-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como em atenção ao grau de culpa do ofensor, à 

extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Logo, o 

regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta 

provimento. (AgR 85401/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, 

Publicado no DJE 06/07/2015) (negritei)” Desse modo, este Juízo REJEITA 

a preliminar em questão. Não havendo outras preliminares e questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é 

consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a 

responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 

e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. Conforme estabelece a Resolução n. 414/2010 

da ANEEL (artigos 129 e 115), constatando procedimento irregular, as 

concessionárias fornecedoras de energia elétrica devem certificar o 

ocorrido, praticando todos os atos necessários para a contenção da 

conduta, inclusive mediante emissão de cobrança da diferença de 

consumo dirigida ao responsável pela unidade consumidora, o que 

ocorreu no vertente caso. Contudo, o termo de ocorrência e inspeção, por 

si só, não se mostra suficiente para justificar a cobrança de diferenças de 

consumo, pois ele apenas atesta a existência da irregularidade, mas não 

serve como prova de que efetivamente houve faturamento a menor, com 

prejuízo à concessionária, o que demanda a produção de outros 

elementos. Aliás, o próprio § 1º do art. 129 da aludida resolução prevê a 

possibilidade de realização de perícia técnica para apurar a existência de 

cobrança a menor de energia elétrica, o que não fora realizado no 

vertente caso. Ademais, a parte demandada alega a existência de avarias 

no medidor, o que teria causado a cobrança a menor da energia utilizada, 

contudo, deixou de comprovar a existência de tais avarias, tal qual que 

elas foram causadas pela parte autora. Ademais, também não se vê 

contabilização de gastos a menor. Vale dizer que a responsabilidade pela 

manutenção dos medidores de energia elétrica é da concessionária 

responsável. Logo, inexistindo comprovação acerca do débito, a cobrança 

das diferenças de consumo de energia elétrica é indevida, a exemplo do 

que já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA NA PRESENÇA DO 

CONSUMIDOR - PERÍCIA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO 

INMETRO NÃO REALIZADA - NÃO OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS 

PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL - REVISÃO DE 

FATURAMENTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA 

PELO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC NÃO CUMPRIDO - CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO - ATO ILÍCITO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas 

ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a 

legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é 

acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto 

de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da 

irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com 

observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. 

O corte no fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência do 

consumidor decorrer de débito pretérito configura ato ilícito que gera dano 

moral em virtude da essencialidade desse serviço público. (Ap 

136906/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

26/01/2018) (negritei)” “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. 

REFORMA, POR MAIORIA, DA SENTENÇA DE MÉRITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

FORNECIMENTO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FRAUDE NO 

MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO. CABIMENTO. 

Diante da ausência de oportunidade para a consumidora acompanhar a 

inspeção em seu medidor de energia elétrica, não subsiste a cobrança 

unilateral do refaturamento de energia elétrica. Viável, em consequência, a 

anulação do débito apurado e cobrado pela CEMIG Distribuição S/A, na 

linha do entendimento adotado, por maioria da Turma Julgadora, no 

julgamento do recurso de apelação, com a reforma da sentença de 

improcedência parcial do pedido inicial quanto à pretendida anulação”. 

(TJMG - EI: 10105110136774003 MG , Relator: Washington Ferreira, Data 

de Julgamento: 09/06/2015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/06/2015) (negrito nosso) “ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ("TOI"). 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. Alegação de nulidade absoluta que não 

prospera, visto que a ré foi devidamente citada (fl. 21 v.), e advertida de 

que a audiência seria de conciliação, instrução e julgamento, oportunidade 

em que poderia apresentar sua defesa e produzir as provas pertinentes, 

quedando-se inerte. Não restou comprovada a irregularidade no medidor e 

a diminuição no consumo da unidade, uma vez que a parte ré não acostou 

aos autos o termo de ocorrência respectivo, de modo a indicar a 

observância ao devido processo legal, legitimando o procedimento. Diante 

da falta de prova imprescindível à configuração do débito derivado da 

recuperação de consumo, não pode ser exigido do consumidor o valor 

cobrado. RECURSO IMPROVIDO”. (TJRS - Recurso Cível: 71003284031 

RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 

12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/06/2013) (negrito nosso) Bem por isso, inexistindo 

provas acerca da existência da dívida, não há que se falar em legalidade 

da cobrança discutida nos autos. Por outro lado, muito embora indevida a 

cobrança em questão, ela, por si só, não é hábil para configurar os danos 
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morais pretendidos. Em outras palavras, a mera cobrança feita pela 

empresa demandada não causou transtornos morais passíveis de 

reparação à parte autora, tratando-se de meros aborrecimentos, visto que 

sequer foi privada do uso de energia elétrica, restrição de crédito ou 

mesmo submetida a outros dissabores. A propósito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA 

PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA 

JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL 

– READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a 

alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária 

instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A 

simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não 

constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, 

mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia 

pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, 

nos termos da Súmula n° 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que 

o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não 

ocorreu no caso em tela. (Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, 

Publicado no DJE 03/04/2018) (negritei)” III – Dispositivo Diante do exposto, 

este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

pela parte autora, razão pela qual DECLARA a inexistência dos débitos 

discutidos nos autos, referentes à recuperação de consumo pela parte 

demandada. Uma vez que houve a sucumbência recíproca, 

CONDENAM-SE as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), rateados igualmente 

entre as partes, sendo vedada a compensação. Contudo, condenação 

essa suspensa com relação à parte autora, por força do § 3º do art. 98 do 

CPC, uma vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita. No mais, este 

Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003903-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003903-35.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 29.765,43; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EVELLYN CRYSTINE PESSOA 

DE LIMA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. I - Relatório Trata-se de 

embargos à execução opostos por EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA 

em face de BANCO BRADESCO S.A., arguindo, preliminarmente, a 

nulidade da citação e, no mais, impugnando por negativa geral a execução 

em apenso. Certificada a tempestividade dos vertentes embargos (id. 

9592639), a inicial foi recebida sem efeito suspensivo (id. 9594508). 

Intimada a parte embargada, apresentou a impugnação de id. 9817662. 

Vieram os autos conclusos. II. Fundamentação O caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Vale dizer, o julgamento antecipado da 

causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão 

colimada celeridade processual. No que toca à preliminar de nulidade da 

citação, a verdade é que, nos autos da execução, em apenso, após 

inexitosa a tentativa de citação da executada no endereço indicado na 

exordial (id. 3319335), promoveu-se a busca de endereço nos sistemas 

SIEL e INFOJUD, sendo certo que também não fora localizada, como 

certificado no id. 4496830 e no id. 4497028 daqueles autos, razão pela 

qual houve o deferimento da citação por edital. Logo, cumpridas as 

disposições legais previstas no art. 256 do CPC, não há que falar em 

nulidade da citação por edital, de modo que INDEFERE-SE a preliminar em 

questão. Pois bem. Sem delongas, tendo em conta a apresentação de 

embargos à execução por negativa geral, bem como por não vislumbrar 

este juízo questão, nesta seara, que importe ofensa ao ordenamento 

jurídico, o título executivo persiste hígido. Vale dizer que os embargos 

também possuem natureza de demanda incidental, de sorte que sem a 

indicação precisa de algum vício que recaia sobre a execução, a 

improcedência é medida de rigor. Portanto, inexistindo pretensão material 

ou processual do embargante, tampouco substrato probatório a 

corroborar aquelas, o que competiria ao Embargante, por tratar-se de fato 

constitutivo de sua pretensão, nos moldes do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, determinando, 

após preclusa a via recursal, o prosseguimento da Ação de Execução em 

todos os seus termos. Este Juízo CONDENA a embargante ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre a quantia executada, em conformidade com § 2º do artigo 85 

do Código de Processo Civil, contudo, suspensas em razão da gratuidade 

de justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Desta feita, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. TRASLADE-SE cópia desta 

sentença ao processo de execução associado (PJE n. 

1000655-95.2016.811.0006). Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005189-48.2017.8.11.0006

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:

DEUSDETE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005189-48.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 16.734,13; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

DEUSDETE OLIVEIRA CARVALHO I – Relatório Trata-se de ação de busca 

e apreensão em que a empresa requerente alega, em síntese, que o 

requerido firmou contrato de financiamento junto à instituição financeira 

para aquisição de um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação 

fiduciária em garantia de contrato de financiamento. Aduz que a parte 

requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das 

prestações. Requer a busca e apreensão do bem, a citação da parte 

requerida para apresentar contestação, bem como que seja consolidado 

na posse do mesmo. Com a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida, determinando-se a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo (id. 10630931). Cumprimento da liminar e citação da 

parte requerida (id. 10952819 e id. 10952994). Mesmo devidamente citado, 

a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou 

apresentar resposta, como certificado no id. 11847607. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o 

requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento 

do bem alienado fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida 

tenha sido regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, 

deixou transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. 

Sendo assim, não havendo contestação do requerido nos autos, a 

aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da 

ausência de contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua 

pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pela cédula de crédito bancário e o instrumento de protesto (id. 
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9705649), demonstrando a mora do requerido. Logo, em atenção ao que 

dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado da lide. É de se observar que, executada a liminar, no prazo de 

cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 

911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a 

integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, o 

requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTIGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Caso haja 

pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto 

ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para entrega da perícia pelo 

expert retro nomeado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando respostas dos Ofícios retro expedidos; 

cumprimento da missiva expedida (liminar/citação e intimação) e realização 

da audiência de conciliação agendada - 10 de maio de 2018 às 8h30min - 

Cejusc.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007372-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VITTORAZI (EXEQUENTE)

MARELI DE FATIMA CAMPOS VITTORAZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO PESQUISA NO SITE DOS CORREIOS – CARTA DE 

CITAÇÃO FOI ENTREGUE IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR 

Certifico que em pesquisa junto ao endereço eletrônico dos Correios, na 

opção rastreamento de objeto, consta que foi entregue a parte requerida a 

Carta de Citação retro expedida, conforme documento anexo (print - site 

dos Correios): Com efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, manifestando 

com relação ao teor da presente certidão. Cáceres/MT, 12 de abril de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002730-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002730-10.2016.8.11.0006 

AUTOR: MIRIAM RODRIGUES COELHO RÉU: VIVO S.A. Nos termos do art. 

9º do CPC, manifeste a Autora sobre os documentos de id. Num. 9527435, 

no prazo de cinco dias. Após, retorne concluso. Caceres, 18 de novembro 

de 2017. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001828-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE DE MORAIS GONCALVES OAB - MT20808/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001828-57.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: P. 

STEFANI DA ROCHA - ME, PEDRO STEFANI ROCHA Defiro a suspensão 

do processo, pelo prazo solicitado na petição de id. 11538647. Caceres, 

22 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001830-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA APRESENTAR DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA DÍVIDA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada (ID 9124706), 
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apresentando o demonstrativo atualizado da dívida. Cáceres-MT, 12 de 

abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000403-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

ODINEL ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ODINEL PASSOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Intimo Vossa Senhoria na qualidade de 

representante da Parte Autora, com a finalidade de informar nos autos se 

o acordo entabulado entre as partes foi integralmente cumprido. Anoto o 

prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres-MT, 12 de abril de 2018. SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001293-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - RO296-B (ADVOGADO)

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO)

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Requerida, com o fito de que, no prazo legal, 

apresente Contrarrazões à Apelação interposta. Cáceres-MT, 12 de abril 

de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001454-41.2016.8.11.0006

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:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR E COMPROVAR PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo 

de 15 dias realize a retirada do Edital de Citação, bem como providencie 

sua publicação e comprovação do ato no feito. Cáceres-MT, 12 de abril de 

2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

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:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PENHORA - BACENJUD DEPOSITAR 

VALOR DE DILIGÊNCIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias: 

1) - Manifeste nos autos, acerca da penhora via Bacenjud retro realizada 

(ID 11583076 e ss.), promovendo o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito; 2) - Efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de 

Intimação a ser oportunamente expedido, com a finalidade de intimar os 

executados para manifestar acerca da penhora on line efetivada. 2.1) - 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

12 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na 

pessoa de seu Advogado, para manifestar-se acerca do despacho retro 

exarado (ID 11963952). Cáceres-MT, 12 de abril de 2018. SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004710-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADALBERTO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), visando o 

cumprimento do Mandado de Citação a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. 

Cáceres-MT, 12 de abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE PLEITEAREM O 

QUE ENTENDER DE DIREITO Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, pleiteiem o que entenderem de direito. 
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Cáceres/MT, 12 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001690-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVALDO DELUQUE ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001690-22.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 813,36; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ELIANA RIBEIRO DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: LORIVALDO DELUQUE 

ROCHA Vistos etc. Nos termos da Resolução 005/2014-TP PROMOVO a 

redistribuição do feito ao Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca por 

ser a competente para processar e julgar a matéria objeto desta demanda 

à luz da mencionada resolução. Cáceres/MT., 11 de Abril de 2018 Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito em Subst. Legal

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001700-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARQUES GARCIA (RÉU)

JOAO CELSO DE MACEDO (RÉU)

LUIZ GARCIA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001700-66.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 90.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

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

FERREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: JOAO CELSO DE MACEDO, LUIZ 

GARCIA DA SILVA, ANA MARQUES GARCIA Vistos etc. Nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil, determino a emenda da inicial a fim 

de que a autora traga aos autos documento essencial à propositura da 

ação, qual seja, a matrícula do imóvel sobre o qual situa-se os lotes objeto 

desta ação. Não obstante, considerando que este Juízo adota o 

entendimento segundo o qual não basta a mera declaração de pobreza 

para a adequação objetiva à condição de hipossuficiente econômico sob o 

prisma da Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. 

Ademais, a autora se qualificou como “professora aposentada” de modo 

que a mesma certamente aufere rendimentos fixos mensais. Logo, são as 

seguintes determinações do Juízo: a) que nos termos do art. 321 do CPC, 

apresente a autora cópia integral da matrícula do imóvel sobre o qual foi 

realizado o loteamento e encontra-se situado os lotes objeto da ação. b) 

que nos termos do art. 99, §2° do CPC, comprove a alegada condição de 

hipossuficiência econômica ou que recolha as custas iniciais de 

distribuição. Para ambas as providências, fica anotado o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 12 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.: 178858 Nr: 1546-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559, ÉRIKA 

BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - OAB:6558-B, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3584-A, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Escrivã(o)

Citação

Citação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006897-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS/PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS) EXPEDIDA POR ORDEM DO MM. JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: Dr. Ramon Fagundes Botelho DADOS 

DO PROCESSO: Processo: 1006897-36.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

13.286,71; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA/PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Parte Autora: EVERTON DE 

AMORIM BENEVIDES Parte Ré: YMPACTUS COMERCIAL S/A PESSOA A 

SER CITADA (PARTE REQUERIDA): Nome: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, Sala 

2002/2003, Edifício Pedro Tower, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 

29050-335 Cáceres/MT, 12 de abril de 2018. Senhor: Representante Legal 

da parte requerida "YMPACTUS COMERCIAL S/A", Por determinação do 

MM. Juiz de Direito da comarca de Cáceres/MT - 3ª Vara Cível procedo à 

citação de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerida, nos termos 

do processo abaixo identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito e da petição inicial, cuja cópia segue anexa como parte 

integrante desta carta, para no prazo legal e em conformidade com a 

decisão abaixo transcrita responder a ação. DESPACHO/DECISÃO: 

“Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. O Novo Código de Processo Civil 

suprimiu a exibição cautelar de documentos, motivo pelo qual a pretensão 

material deve ser admitida como produção antecipada da prova, 

conjugando-se as disposições normativas a ela relativas com a disciplina 

legal aplicável à exibição de documentos. Nesse sentido: “Importa 

destacar que o novo CPC amalgamou – e o fez muito bem - o que no CPC 

atual é tratado tanto como meio de prova como “procedimento cautelar 

específico”(arts. 844 e 845). Se a hipótese for de urgência, não há como 

negar a possibilidade de o pedido de exibição ser formulado antes do 

processo, aplicando-se, para tanto, o procedimento aqui analisado, 

subsidiado pelo que o novo CPC chama-se de “produção antecipada de 

provas” (art.381), hipótese em que o réu será necessariamente citado, 

não meramente intimado. (Bueno, Cassio Scarpinella. Novo Código de 

Processo Civil anotado / São Paulo: Saraiva, 2015). Destarte, havendo 

indicação do fundamento da antecipação da prova documental (CPC, 

art.381, III), presentes os requisitos do artigo 397 do Código de Processo 

Civil, determino a citação da parte requerida para responder em 5 (cinco) 

dias (CPC, art. 398), com advertência expressa quanto às consequências 

jurídicas da inércia processual. Transcorrido o prazo para resposta, 

retorne concluso. Expeça-se o necessário. Caceres/MT, 01 de fevereiro 

de 2018”. ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer contestação será de 

5 dias (art. 398, do CPC). Esse prazo será contado em dobro, no caso de 

litisconsortes com procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) 

pela Defensoria Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público; B) - Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 

344, do NCPC) e C) Fica expressamente advertida a parte quanto às 

consequências jurídicas da inércia processual. Atenciosamente, Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário
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Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001454-41.2016.8.11.0006

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:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1001454-41.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

50.141,71; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: PAULO DA SILVA 

LEITE FILHO PESSOA A SER CITADA (PARTE REQUERIDA): PAULO DA 

SILVA LEITE FILHO PARTE REQUERIDA: Paulo da Silva Leite Filho, 

brasileiro, inscrito no CPF n. 005.994.721-70, atualmente residente e local 

incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos 

da AÇÃO MONITÓRIA que lhe foi proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, com o intuito de que, no PRAZO DE 15 DIAS, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresente MANIFESTAÇÃO 

DEFENSIVA junto aos autos. RESUMO DA INICIAL: "Trata-se AÇÃO 

MONITÓRIA (...) O autor é credor da importância de R$ 50.141,71 

(cinquenta mil cento e quarenta e um reais e setenta e um centavos), 

decorrente da Cédula de Crédito Bancário n.º 62971-5, de titularidade da 

requerido. Ocorre que, após a concessão do referido crédito, o devedor 

não procedeu com o devido adimplemento do título, conforme cálculos 

anexos. A credora buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com o 

requerido, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da 

tutela jurisdicional (...)". DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o 

pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo 

probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova escrita sem 

eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente. Deste 

modo, promova-se a expedição do mandado de citação para pagamento 

da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no valor de 5% do 

valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, nos termos do 

pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo poderá o requerido 

oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda que se cumprido o 

mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o requerido, isento do 

pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não 

cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, "constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se.". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Solange Bíscaro Marques (Gestora Judiciária), digitei. Cáceres-MT, 12 de 

abril de 2018 SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162300 Nr: 10087-63.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, IMPULSIONO o presente feito 

INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, instruindo seu pedido com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito nos moldes do artigo 

534 do CPC.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 6709-46.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES JÁCIO FERREIRA, LEONIDAS SILVA 

RODRIGUES DE LIMA, CARLOS GONÇALVES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:, IVANIR BUENO LANZARIN - OAB:5729/B, LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT, TENARESSA APARECIDA ARAÚJO 

DELLA LÍBERA - OAB:7031

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Requeridos para 

que apresentem suas alegações escritas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinado em audiência (fls. 543). Esclareço nesta 

oportunidade, que em razão do prazo comum aos réus, cujos possuem 

diferentes patronos, as eventuais vistas deverão ocorrer apenas com 

carga rápida para devolução no mesmo dia até o final do respectivo 

expediente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 192336 Nr: 9761-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA 

- OAB:16.143, NUANE CAROLINE RODRIGUES - OAB:19106/0MT

 Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 13/03/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10219, de 16/03/2018 e publicado no dia 

19/03/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - OAB:16.143, representando o 

polo passivo. Assim, considerando que a advogada intimada 

substabeleceu seus poderes sem reservas às fls. 252, em data anterior á 

referida publicação, renovo o referido ato reintimando o Requerido, via 

DJE/MT, através de sua atual causídica, para que fique ciente e atenda a 

decisão a seguir transcrita: "Vistos, etc.Não havendo preliminares ou 

defeitos processuais, declaro saneado o feito e remeto à fase 

instrutória.Fixo como pontos controvertidos o ato improbo e o dolo na 

conduta do agente. Referente ao ônus da prova, compete à parte autora 

fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos impeditivos, 

modificativos e extintivos. Muito embora o requerido tenha se quedado 

inerte ante a intimação do despacho de fl. 245, com vistas ao não 

cerceamento de defesa, defiro a produção de prova documental e 

testemunhal requerida em contestação.Isso posto, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido: a) Declarar saneado o feito e remeter à fase 

instrutória, deferindo a prova testemunhal e documental juntada aos 

autos;b) Designar audiência de instrução e julgamento para a data de 

10/05/2018 às 14h00min para a oitiva das testemunhas CARLOS 

FONSECA CABRAL, ALINE YUNG DELBEM e ZILDA C. SILVA COSTA, 

incumbindo ao Advogado da parte proceder com a notificação para que 

compareçam ao ato, forte no art. 455, §§ 1º, 2º e 3º, ambos do NCPC;c) 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130808 Nr: 9487-47.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

130808 §!.))¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9487-47.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: MANOEL BENEDITO ALVES

INTIMANDO(S): Executados(as): Manoel Benedito Alves Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 383,68) e taxa (R$ 132,75) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Silva de Oliveira

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140995 Nr: 10654-65.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MARIA POUSO DE ALMEIA SESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

140995 §!/*¢¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10654-65.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: REGINA MARIA POUSO DE ALMEIA SESSO

INTIMANDO(S): Executados(as): Regina Maria Pouso de Almeia Sesso, 

Cpf: 31732470197, Rg: 0792829 SSP MS Filiação: , data de nascimento: 

24/01/1964, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, viuvo(a), enfermeira, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 382,15) e taxa (R$ 131,71) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Silva de Oliveira

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68555 Nr: 6015-43.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COMÉRCIO DE TELHAS E TIJOLOS JÓIA 

LTDA-ME, RENILDA MIRANDA CEBALHO BARBOSA, RENIVAL MIRANDA 

CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

68555 §!'vX¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6015-43.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: IND. E COMÉRCIO DE TELHAS E TIJOLOS JÓIA 

LTDA-ME e RENILDA MIRANDA CEBALHO BARBOSA e RENIVAL 

MIRANDA CEBALHO

INTIMANDO(S): Executados(as): Ind. e Comércio de Telhas e Tijolos Jóia 

Ltda-me, CNPJ: 04881766000183Inscrição Estadual: 13.212.945-0, 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

Executados(as): Renilda Miranda Cebalho Barbosa, Cpf: 42988241104, 

Rg: 0611074-0 SSP MT Filiação: Benedito da Silva Cebalho e Odete de 

Miranda Cebalho, data de nascimento: 17/05/1970, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), professora, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido

Executados(as): Renival Miranda Cebalho, Cpf: 53612086120 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas para efetuarem o 

pagamento das custas (R$ 381,47) e taxa (R$ 131,47) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Silva de Oliveira

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130800 Nr: 9479-70.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

130800 §!.)!¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9479-70.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MIGUEL

INTIMANDO(S): Executados(as): Francisco Miguel Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 465,10) e taxa (R$ 100,72) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Silva de Oliveira

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151273 Nr: 10105-21.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEZ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

151273 §!0-j¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10105-21.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: INEZ RAMOS DA SILVA

INTIMANDO(S): Executados(as): Inez Ramos da Silva, Cpf: 39646238149, 

Rg: 05560667 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas (R$ 410,64) e taxa (R$ 129,81) processuais 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Silva de Oliveira

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61803 Nr: 4470-74.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA APARECIDA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMETNO

61803 §!'3$¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4470-74.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

PARTE REQUERIDA: JOSEFA APARECIDA CLAUDINO

INTIMANDO(S): Executados(as): Josefa Aparecida Claudino, Cpf: 

32961782104, Rg: 088384 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas processuais (R$ 383,68) e taxa (R$ 132,75) 

pendentes, no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de protesto.

 Eu, Rafael Pereira Lessa Dias de Souza, Analista Judiciário, digitei.

 Cáceres - MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Silva de Oliveira

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005591-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2018 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: 1005446-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2018 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: 1006717-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2018 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: 1005439-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CEBALHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/04/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010401-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE DALLA VECCHIA PEREIRA (EXEQUENTE)
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FABIO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

Intimo o(a) Executado(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011315-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BASSI SALDANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011315-29.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: RODRIGO BASSI SALDANHA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Defiro o pedido da parte reclamada para 

o fiel cumprimento da r. sentença exarada. Autorizo que se proceda a 

entrega do chip referente ao terminal móvel (65) 9411-8841 no Cartório 

deste d. Juizado Especial Cível. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 10/09/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000956-71.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Em síntese, a Requerente alega que adquiriu o veículo VW Fox 1.6 

Prime GII, ano 2010, Placas NJK3453, Chassi 9BWAB05Z5A4112511 e 

Renavam 199214778, através de financiamento com o requerido. Aduz 

ainda que sofreu Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

movida pelo requerido, ao qual foi julgada improcedente, ante a 

inexistência de dívida por parte da requerente. Com isto a requerente 

ajuizou Ação Indenizatória ao qual foi julgada procedente. Passado um 

lapso temporal considerável, a requerida não retirou o gravame de 

alienação fiduciária, apesar da quitação integral do financiamento. Diante 

do exposto, a requerente ingressa com a presente demanda, requerendo 

em sede de antecipação de tutela a baixa no gravame do veículo em 

questão. Intimada a emendar a inicial, a parte requerente cumpriu com o 

determinado. É o necessário relatório. Este Juízo passa a decidir. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com 

fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o 

pedido liminar para o requerido retire o gravame de alienação fiduciária 

constante nos registros do veículo em comento. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, tanto em razão do pagamento do referido automóvel, bem 

como da improcedência da Ação de Busca e Apreensão e procedência da 

Ação Indenizatória movida pela requerente em desfavor do requerido. Com 

relação ao perigo na demora, este encontra-se estampado, tendo em vista 

que, com o gravame incluso, a requerente não pode alienar o bem, apesar 

de devidamente quitado perante o requerido. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da 

mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, ESTE JUÍZO 

DECIDE: RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC; DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar ao requerido a 

retirada do gravame de alienação fiduciária do veículo VW Fox 1.6 Prime 

GII, ano 2010, Placas NJK3453, Chassi 9BWAB05Z5A4112511 e Renavam 

199214778, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), não ultrapassando o valor de R$ 05.000,00 

(cinco mil reais). Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da 

solenidade. Cite-se o requerido, nos termos e moldes legais. Na data da 

audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 

do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se as partes desta 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de abril de 

2018. Assinado eletronicamente por: JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12608958 18040914114617000000012393089

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Juíza de 

Direito em Substituição Legal Drª Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto 
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Dados do processo: Processo: 1000956-71.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DAR CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA TUTELA 

ANTECIPADA QUE SEGUE ABAIXO PARCIALMENTE TRANSCRITA: "... 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, ESTE JUÍZO DECIDE: 

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos 

no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; 

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar ao requerido a retirada 

do gravame de alienação fiduciária do veículo VW Fox 1.6 Prime GII, ano 

2010, Placas NJK3453, Chassi 9BWAB05Z5A4112511 e Renavam 

199214778, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), não ultrapassando o valor de R$ 05.000,00 

(cinco mil reais). Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Proceda a secretaria da vara com o agendamento de 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da 

solenidade. Cite-se o requerido, nos termos e moldes legais. Na data da 

audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 

do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se as partes desta 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de abril de 

2018." Cáceres, 12 de abril de 2018 ENIELE REGIANI GESTORA JUDICIAL 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005681-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BELLOTE PAGLIUCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS DO ID Nº ( 12245749 ), 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: 1005382-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA CRUZ TARCIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS DO ID Nº ( 12277976 ), 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: 1006608-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LEANDRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS DO ID Nº ( 12227053 ), FICANDO CIENTE QUE, 

CASO QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001692-89.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FABIANA BACA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente 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. Verifica-se que a requerente protocolizou pedido 

administrativo, porém não consta nos autos a resposta do requerido, 

motivo pelo qual o simples ingresso de medida administrativa não é 

suficiente para comprovação de resistência a pretensão pleiteada 

administrativamente. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS MARTINS CASTILHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE TOMAZ FREITAS OAB - SP325804 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001683-30.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ACUMULAÇÃO DE CARGOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: APARECIDA DE JESUS MARTINS CASTILHO PEREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inicialmente, em 

ralação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 81 de 691



dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebo a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse; Intimem-se as partes. CÁCERES, 11 de abril 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE CAMPOS SANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001649-55.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.047,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALICE DE CAMPOS SANDIM Parte Ré: REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de antecipação de 

tutela, já que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, não 

se pode olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser 

concedido antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa 

maneira, antes da apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo 

necessária a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos 

narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de 

urgência em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos 

pedidos de antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento 

da contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, nos termos e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003242-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003242-56.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.297,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PERDAS E DANOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Recebe-se a peça inicial, eis que 

preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a 

audiência de conciliação em razão da natureza da ação. Citem-se os 

requeridos da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem 

como se manifeste quanto o interesse. Intimem-se as partes. CÁCERES, 

11 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TOMAZELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001691-07.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 975,83; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDRO TOMAZELLI Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Inicialmente, em 

ralação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 
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sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15 Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Citem-se os requeridos da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse; Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003504-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (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: 

1003504-06.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.109,40; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SOLANGE 

HELENA SUERSUTH Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a Fazenda Pública para apresentar impugnação a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Aportando a impugnação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULINO FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA OAB - MT21680/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006792-59.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANO PAULINO FERREIRA PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA 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, bem como 

colacione nos autos cópia do extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. 

Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da pretensão resistida, nos 

termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003506-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (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: 

1003506-73.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SOLANGE 

HELENA SUERSUTH Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a Fazenda Pública para impugnar a execução no 

prazo de 30 (trinta) dias. Advinda a impugnação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011872-89.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR (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 DESPACHO Processo: 

8011872-89.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 21.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: HILDO DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR 

Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. Intime-se o exequente a requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Advinda a manifestação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006725-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006725-94.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.792,53; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: OSNI JERONIMO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Em que pese já haver pedido de emenda a inicial (id. 

12038637), compulsando os autos, verifica-se a necessidade de novo 

aditamento a peça vestibular, ante a ausência de documentos necessários 

para o processamento e julgamento da lide. Isto posto, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende novamente a 

petição inicial, consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESENIA LOPEZ PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O (ADVOGADO)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001697-14.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: JESENIA LOPEZ PARABA Parte Ré: REQUERIDO: 

AMERICEL S/A Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para melhor 

elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de tutela para 

momento posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o 

contraditório e coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos 

fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA 

CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há 

falar em reforma da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu 

prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de 

tutela, enquanto não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla 

defesa e o contraditório, à vista da não configuração imediata da 

verossimilhança das alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” 

Anota-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, nos termos e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de abril de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001696-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL RIO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001696-29.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.912,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MERCANTIL RIO CENTER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

CIELO S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de antecipação 

de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, 

não se pode olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser 

concedido antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa 

maneira, antes da apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo 

necessária a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos 

narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de 

urgência em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame 

dos pedidos de antecipação de tutela para momento posterior ao 

oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e coligindo 

maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA 

PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE 

- PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão 

agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por 

bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier 

a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista 

da não configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da parte 
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requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, nos termos e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

audiência designada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de abril de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FAUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

LEANDRO ASSUNCAO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001704-06.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.769,31; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ILZA FAUSTINO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: LEANDRO ASSUNCAO SOUZA, SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Inicialmente, em 

ralação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Citem-se os requeridos da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 12 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006995-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DENISE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS DO ID Nº ( 12370297 ), FICANDO CIENTE QUE, 

CASO QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS DO ID Nº ( 12269710 ), FICANDO CIENTE QUE, 

CASO QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-89.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRUNOZI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE LIMA-SNIPER - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA DO ESPELHO DO BACEN RETRO DOS 

TERMOS DO ID Nº ( 12424440 e 12535722 ), PARA EMBARGAR EM 15 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007818-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GERALDA DE ANDRADE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1007818-92.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIENE GERALDA DE 

ANDRADE SOUSA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. 

Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, exerce o cargo de 

Técnica em Enfermagem junto à Prefeitura Municipal de Cáceres, ora 

Requerida, desde 02/03/2015. Alega a demandante, na inicial, que a 

função por ele exercida faz jus ao recebimento de Adicional de 

Insalubridade, posto que exerce sua função em contato permanente com 

substancias toxicas ou com risco de vida, entretanto, o réu não cumpre 

com sua obrigação legal. Por essa razão, volve-se ao Judiciário 

requerendo antecipação dos efeitos da tutela para compelir o município 

Requerido inserir/incorporar imediatamente o adicional de insalubridade em 

folha de pagamento do Requerente. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e Decido. A princípio, há de se receber a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não 

incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Concedo também os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de 

urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. A Requerente pretende o deferimento de liminar 

para que a Requerida inserir/incorporar imediatamente o adicional de 

insalubridade em sua folha de pagamento. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento dos adicionais nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe.. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) Receber a peça inicial, eis que preenche os 
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requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; b) Conceder os benefícios da 

Justiça Gratuita, forte no art. 98 NCPC; c) INDEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC; d) Encaminhe-se o feito ao CEJUSC para 

designar audiência de conciliação, conforme art. 334 § 1.º CPC; e) 

Intime-se o autor do ato de conciliação; f) Cite-se o réu da presente ação e 

intime-se para comparecer à audiência de conciliação, ciente de que o 

prazo para contestar flui nos termos do art. 335 NCPC; g) Intimem-se as 

partes. Às providências. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007823-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1007823-17.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARILEIDE ANTONIA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Consta da inicial 

que a parte autora, segundo alega, exerce o cargo de Técnica em 

Enfermagem junto à Prefeitura Municipal de Cáceres, ora Requerida, desde 

01/08/2012. Alega a demandante, na inicial, que a função por ele exercida 

faz jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade, posto que exerce 

sua função em contato permanente com substancias toxicas ou com risco 

de vida, entretanto, o réu não cumpre com sua obrigação legal. Por essa 

razão, volve-se ao Judiciário requerendo antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar ao Requerido o reconhecimento da LTCAT realizado no 

âmbito da Administração Publica em 2016 que estabelece a insalubridade 

no montante de 20%(vinte por cento) do salário base, incorporando o 

adicional de insalubridade em folha de pagamento do Requerente. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A 

princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Concedo também os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. 

Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. A Requerente 

pretende o deferimento de liminar para que a Requerida inserir/incorporar 

imediatamente o adicional de insalubridade em sua folha de pagamento. Em 

que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de perigo do 

dano posto que o não pagamento dos adicionais nos termos requerido não 

acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, 

não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela 

pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe.. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Receber a peça inicial, eis 

que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; b) Conceder os 

benefícios da Justiça Gratuita, forte no art. 98 NCPC; c) INDEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC; d) Encaminhe-se o feito ao 

CEJUSC para designar audiência de conciliação, conforme art. 334 § 1.º 

CPC; e) Intime-se o autor do ato de conciliação; f) Cite-se o réu da 

presente ação e intime-se para comparecer à audiência de conciliação, 

ciente de que o prazo para contestar flui nos termos do art. 335 NCPC; g) 

Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se. JOSEANE CARLA 

RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEICYANE CAROLINE SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS NOS TERMOS DO ID Nº ( 12401823 ), 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: 8010665-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS - MOVEIS E DECORACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007827-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI CASSIA DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1007827-54.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOELI CASSIA DA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Consta da 

inicial que a parte autora, segundo alega, exerce o cargo de Técnica em 

Enfermagem junto à Prefeitura Municipal de Cáceres, ora Requerida, desde 

18/09/2014. Alega a demandante, na inicial, que a função por ele exercida 

faz jus ao recebimento de Adicional de Insalubridade, posto que exerce 

sua função em contato permanente com substancias toxicas ou com risco 

de vida, entretanto, o réu não cumpre com sua obrigação legal. Por essa 

razão, volve-se ao Judiciário requerendo antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar ao Requerido o reconhecimento da LTCAT realizado no 

âmbito da Administração Publica em 2016 que estabelece a insalubridade 

no montante de 20%(vinte por cento) do salário base, incorporando o 

adicional de insalubridade em folha de pagamento do Requerente. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A 

princípio, há de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do 

CPC. Concedo também os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. 

Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. A Requerente 

pretende o deferimento de liminar para que a Requerida inserir/incorporar 

imediatamente o adicional de insalubridade em sua folha de pagamento. Em 

que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de perigo do 

dano posto que o não pagamento dos adicionais nos termos requerido não 

acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, 

não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela 

pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe.. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Receber a peça inicial, eis 

que preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; b) Conceder os 

benefícios da Justiça Gratuita, forte no art. 98 NCPC; c) INDEFERIR A 

TUTELA DE URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC; d) Encaminhe-se o feito ao 

CEJUSC para designar audiência de conciliação, conforme art. 334 § 1.º 

CPC; e) Intime-se o autor do ato de conciliação; f) Cite-se o réu da 

presente ação e intime-se para comparecer à audiência de conciliação, 

ciente de que o prazo para contestar flui nos termos do art. 335 NCPC; g) 

Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se. JOSEANE CARLA 

RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005523-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR URTADO LOPES (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: 25/04/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007831-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PROMOVENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005471-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD NIXON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 25/04/2018 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: 1005566-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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: 25/04/2018 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: 1005559-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (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)

 

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: 25/04/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004009-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERENTE)

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE CÁCERES MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004009-94.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[Suspeição]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, IMOBILIARIA SATELITE 

LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE 

CÁCERES MT PROMOVA-SE junto ao sistema PJE a associação da 

presente exceção de suspeição aos processos nela indicados. Em 

seguida, REMETA-SE o incidente concluso para apreciação da magistrada 

excepta para os fins do artigo 146 e seguintes do CPC. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004215-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. R DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS NOS TERMOS DO ID Nº ( 12329770 ), FICANDO CIENTE QUE, 

CASO QUEIRA, PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010013-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE DE LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANA DE OLIVEIRA SARAT OAB - MT0017892A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010013-96.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 21.589,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FLAVIO 

ALEXANDRE DE LUNA Parte Ré: EXECUTADO: VIA VAREJO S/A Vistos, 

etc. Encaminhe-se o feito a contadoria judicial para elaboração de cálculo, 

devendo-se constar como termo final de atualização até 12/06/2017, bem 

como descontar-se os valores já pagos, tendo em vista a discordância 

havida entre as partes acerca do quantum executório. Após, conclusos. 

CÁCERES, 12 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-58.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JACARE CONTABIL EIRELI - ME (REQUERENTE)

ROSALVO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001707-58.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSALVO CARNEIRO, JACARE 

CONTABIL EIRELI - ME Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A 

Vistos, etc. Inicialmente, em ralação ao pedido de antecipação de tutela, já 

que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode 

olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido 

antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da parte 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, nos termos e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de abril de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010819-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES APARECIDA FIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010819-97.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MIRTES APARECIDA FIM Parte Ré: 

EXECUTADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara conforme dispõe a Ordem de 

Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010157-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDO DOS SANTOS ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010157-70.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: MARILDO DOS 

SANTOS ASSIS Vistos, etc. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito 

em julgado da sentença. Após, proceda-se nos moldes da Ordem de 

Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005569-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MICHELE DOURADO MARQUES (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: 25/04/2018 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: 8012179-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS NOS TERMOS DO ID Nº ( 12089757 ), 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: 8010394-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS NOS TERMOS DO ID Nº ( 12089757 ), 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: 1006649-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE FRANCISCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS NOS TERMOS DO ID Nº ( 12472210 ), 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: 1005383-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS NOS TERMOS DO ID Nº ( 12472535 ), 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: 8012040-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DA SILVA LEITE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DONIZETE DA SILVA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005470-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1005470-04.2017.8.11.0006 Promovente: Daiane Da Silva 

Oliveira Promovido: Vivo S/A Vistos. O autor, devidamente intimado a 

emendar a petição inicial (Id. 11366076), quedou-se inerte. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012871-03.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE RITA LEITE ALVES (EXECUTADO)

 

Processo: 8012871-03.2015.8.11.0006 Promovente: Q. I. Centro 

Educacional Ltda - ME Promovido: Regiane Rita Leite Alves Vistos. O autor, 

devidamente intimado em Id. 9222287 para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça no prazo de dez dias, quedou-se inerte. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VALTER MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000430-07.2018.8.11.0006 Promovente: Luiz Valter Marques 

Promovido: Telefonica Brasil S.A. Vistos. O autor, devidamente intimado 

em Id. 11940656 para emendar a petição inicial, quedou-se inerte. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003443-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS NOS TERMOS DO ID Nº ( 12655219 ), 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: 1000335-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON JOSE DUARTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000335-74.2018.8.11.0006 Promovente: Robison Jose Duarte 

Promovido: Banco Itaucard S/A Vistos. O autor, devidamente intimado a 

emendar a petição inicial, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RODRIGUES DE CALVARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000414-53.2018.8.11.0006 Promovente: Odete Rodrigues De 

Calvario Promovido: Telefonica Brasil S.A. Vistos. O autor, devidamente 

intimado em Id. 11926476 para emendar a petição inicial, quedou-se inerte. 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento após o 

trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RUFINO BRUSOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1000735-88.2018.8.11.0006 Promovente: Elisangela Rufino 

Brusolo Promovido: Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não 

padronizados NPL I Vistos. O autor, devidamente intimado em Id. 11945012 

para emendar a petição inicial, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179689 Nr: 2051-61.2015.811.0006

 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): COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARÉ 

DO PANTANAL LTDA, GASTÃO MEDEIROS SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 CERTIFICO QUE O ADVOGADO VINICIUS CASTRO CINTRA, NO DIA 

10/04/18, LEVOU EM CARGA RÁPIDA OS PRESENTES AUTOS PARA 

DEVOLVÊ-LO NO MESMO DIA, NÃO O FAZENDO ATÉ ESTA DATA. 

ASSIM, PROMOVO A SUA INTIMAÇÃO PARA QUE DEVOLVA OS AUTOS 

EM 24 HS SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Dados do processo: Processo: 

1000956-71.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZENITE TEIXEIRA 

HERMIDORFF Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A FINALIDADE: 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/09/2018 Hora: 17:00 (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. Atenciosamente, ENIELE 

REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 

3211-1341

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011298-32.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE M DAS VIRGENS E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)
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BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011298-32.2012.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: E A DE M DAS VIRGENS E CIA LTDA - ME Parte 

Ré: EXECUTADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença movido por E. A. de M. das 

Virgens e Cia Ltda - Me em desfavor de Domani Distribuidora de Veículos 

Ltda. Intimada a efetuar o pagamento, a executada depositou 30% (trinta 

por cento) dos valores devidos, requerendo o parcelamento em 06 (seis) 

vezes,com base no art. 916 de CPC/15 (id. 3706839). Em 16/12/2016, no 

id. 4503728, requereu parcelamento com fulcro no art. 745-A, c/c 475-R, 

do CPC/73. A parte exequente se manifestou contrária ao pedido de 

parcelamento, com fulcro no art. 916, § 7°, do CPC vigente. É o breve 

relato. Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que o 

pedido de parcelamento requerido em 16/12/2016 (id. 4503728) foi com 

base no CPC/73, ou seja, após a vigência do novo estatuto processual 

civil, estando refutada as alegações trazidas no pleito da executada. Com 

relação ao pedido de id. 3706839, o argumento trazido no pleito não 

merece prosperar, vez que o parágrafo. 7° do art. 916 do CPC/15 é claro 

em inaplicar a benesse do caput nos casos de cumprimento de sentença. 

Isto posto, indefere-se o parcelamento pretendido e realizado pela parte 

executada. Com relação ao pedido de reconhecimento de litigância de 

má-fé, não ficou comprovada a existência dos requisitos ensejadores a 

aplicar tal sanção. Sendo assim, indefere-se o pleito do exequente de id. 

4154415. Considerando que os valores depositados pela parte executada 

restam-se incontroversos, determina-se a expedição de alvará para 

levantamento total do montante, devendo ser transferido para a conta 

indicada no id. 10419973. Após a expedição do alvará, intime-se a parte 

exequente a apresentar cálculo atualizado, descontando-se o montante a 

ser transferido, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes acerca da presente 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 de abril de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 261/2018-PRES.)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010567-31.2015.8.11.0006

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:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010567-31.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.998,20; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.99/95. Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Cáceres/MT, 12 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: 8011112-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (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: 

8011112-67.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.677,76; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[LIQUIDAÇÃO 

/ CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO Parte Ré: EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 

12 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: 8013128-04.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO)

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8013128-04.2010.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDETE 

PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a 

expedição de alvará para levantamento integral dos valores depositados. 

Intime-se a parte requerente para que forneça em 05 (cinco) dias os 

dados bancários para realização da transferência. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 12 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: 8013031-67.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8013031-67.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ 

ANTONIO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o cumprimento integral da obrigação, 

julgo, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC. Considerando que é público e notório o 

falecimento do causídico da parte requerente, intime-se pessoalmente o 

autor para que compareça no balcão da serventia judicial, a fim de 

fornecer dados bancários para transferência dos valores depositados. 

Após, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos. Cáceres/MT, 12 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: 8012386-03.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012386-03.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.499,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 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. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 

12 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: 8012391-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012391-25.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 2.999,64; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 

12 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: 8010746-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010746-28.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.738,80; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[LIQUIDAÇÃO 

/ CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

CÁCERES, 11 de abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006730-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRIANI NOBREGA STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006730-19.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDRIANI NOBREGA STEFANELLO Parte Ré: REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passa-se a decidir. Considerando o pedido de desistência 

formulado pela parte requerente, bem como que ainda não houve a citação 

da requerida, este Juízo julga extinta a presente ação sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se o presente feito. Cáceres/MT, 12 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: 8011847-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011847-03.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 
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INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARILUCIA PINTO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

HORING & CIA LTDA - EPP Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Autora embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa da sua ausência, consoante se 

observa no termo digitalizado nos autos, ID 9424421. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. JAQUELINE DAMACENO Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 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: 1001920-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISY PENHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1001920-98.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 

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: 8011729-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JULIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8011729-27.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 

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: 8012087-65.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS MAGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8012087-65.2011.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 

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: 1001932-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1001932-15.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 

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: 1001923-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1001923-53.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 

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: 1002450-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON LOPES DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1002450-05.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 

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: 1001760-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BARROS MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1001760-10.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 

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: 1001647-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE PAULA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1001647-22.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 
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prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 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: 8011108-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8011108-30.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 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: 1006397-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006397-67.2017.8.11.0006; 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: 

VILSON FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobranças indevidas pelo requerido que resultou na negativação 

de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de 

qualquer relação jurídica com a parte requerida. A negativação lhe 

impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando as 

negativações. Na data de 07 de Março de 2018 foi realizada audiência de 

conciliação e as partes não compareceram, conforme ID Num. 12185116. 

Tal ato de contumácia 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: Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

51, I. da Lei 9.099, de 26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído” (RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a edição do 

enunciado nº 20 no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), 

determinando como obrigatório o comparecimento pessoal da parte às 

audiências, nestes termos: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95, ante ausência do requerente à audiência de 

conciliação; Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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 etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 12 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.: 215611 Nr: 3456-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, MARCO 

ANTONIO DA SILVA, RONALDO EVANGELISTA DA SILVA, CLEITON 

CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o denunciado 

WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, ...E, CONDENAR o denunciado 

WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, já qualificado acima, como incurso 

nas sanções do Artigo 159, caput, por duas vezes c/c art. 71 do Código 

Penal, com incidência da Lei n. 8.072/90 (Art. 1º, IV) c/c Artigo 14, caput 

da Lei 10.826/2003, MARCO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, divorciado RG 

11314494/SSP/MT, natural de Cáceres/MT, nascido aos 30/08/1989, filho 

de Joaquim Antonio da Silva e Lucia Oliveira Silva, com endereço na 

Avenida do Engordador, nº 134, Bairro Jardim das Oliveiras, Várzea 

Grande/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública local, como incurso 

nas sanções do Artigo 159, caput, por duas vezes, c/c art. 71 do Código 

Penal, com incidência da Lei n. 8.072/90 (Art. 1º, IV); RONALDO 

EVANGELISTA DA SILVA, brasileiro, casado, RG 22171517/SSP/MT, 

natural de Cáceres/MT, nascido aos 30/08/1989, filho de Paulina de Arruda 

Evangelista e Luis da Silva, com endereço na Rua São Miguel, nº 58, 

Bairro Marajoara, Cáceres/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública 

local, como incurso nas sanções do Artigo 159, caput, por duas vezes c/c 

art. 71 do Código Penal com incidência da Lei n. 8.072/90 (Art. 1º, IV); 

CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA, vulgo “Gordinho”, brasileiro, 

solteiro, RG 23389087/SSP/MT, natural de Cáceres/MT, nascido aos 
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22/05/1995, filho de Reinaldo Cesar Calejon de Oliveira e Cleonice 

Candelaria da Silva, com endereço no Sitio Rio Vermelho, Assentamento 

Rio Vermelho, Lambari d’ Oeste/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública 

local, como incurso nas sanções do Artigo 159, caput, por duas vezes c/c 

art. 71 do Código Penal, com incidência da Lei n. 8.072/90 (Art. 1º, IV), c/c 

Artigo 14, caput da Lei 10.826/2003. Passo a dosimetria da pena de forma 

individual. . Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162583 Nr: 10374-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 182397 Nr: 3712-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALVADOR DA SILVA, DECIANA 

NOGUEIRA GALVÃO, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, SIMONE DE 

BARROS GARCIA CARVALHO, JOELSON SANTANA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT, FABIO DE SA PEREIRA - OAB:5286/B, FÁBIO DE SÁ 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, SAULO FANAIA CASTRILLON - 

OAB:11.835, SOLANGE HELENA SVERSUTH - OAB:7807

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228482 Nr: 96-87.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, 

VANESSA CARRASCO ANGERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:223340

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 191901 Nr: 9480-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVIDEY DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 173866 Nr: 9121-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215611 Nr: 3456-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, MARCO 

ANTONIO DA SILVA, RONALDO EVANGELISTA DA SILVA, CLEITON 

CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de Pedidos de Informações dos Habeas Corpus nº 

1003583-66.2018.8.11.0000 – Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal pela Dra. ROSANGELA PASSADORES DOS SANTOS, em 

favor do paciente MARCO ANTONIO DA SILVA.

 II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes 

de envio e recebimento.

IV – Após o julgamento do Habeas Corpus, transladem-se as cópias 

necessárias, caso ainda não transladadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 82031 Nr: 10964-76.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albertino Ferreira Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 145263 Nr: 3311-81.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FARIA RODRIGUES, COSMO 

PORFÍRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 154476 Nr: 1889-37.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço
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 Cod. Proc.: 162775 Nr: 59-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE SOUZA CARVALHO, ANTONIO 

LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 172107 Nr: 7860-66.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR WILSON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 CERTIFICO QUE O PRESENTE PROCESSO FOI CORREICIONADO NOS 

TERMOS DA PORTARIA 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 11224 Nr: 468-37.1998.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 137296 Nr: 6579-80.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 170029 Nr: 6273-09.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILDA DIAS SILVA, EDIVALDO DE 

OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 177522 Nr: 746-42.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZARUR BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231924 Nr: 2357-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES FREIRE JORDÃO, ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADROALDO ALVES GOULART 

- OAB:169.025 MG

 Vistos etc,

Informando o réu Rogerio Nunes Freire Jordão, assim como a defesa Dr. 

Pedro

 Paulo Silva Macedo que o réu já fora interrogado, verificando inclusive no 

sistema apolo a expedição de carta precatória com a mesma finalidade já 

cumprida pelo juízo da 3ª Vara Criminal, DEVOLVA-SE à origem, com as 

nossas homenagens, ficando, todavia, esse juízo no aguardo, pois, caso 

tenha ocorrido algum outro equivoco no cumprimento da ordem judicial à 

disposição para o cumprimento da ordem.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227675 Nr: 12631-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 Ex Positis, com fundamento no disposto no Art. 5°, incisos LXV, LIV, LVII, 

todos da Constituição Federal, RELAXO A PRISÃO do denunciado EDMAR 

TEIXEIRA DE PAULA, brasileiro, casado, taxista, RG 18645151/SSP/MT, 

natural de Salto do Céu/MT, nascido aos 13/11/1986, filho de Moacir Inacio 

de Paula e Noilda Teixeira de Paula. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ 

DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO em favor de EDMAR TEXEIRA 

DE PAULA, colocando-se o denunciado imediatamente em liberdade, salvo 

se por outro motivo estiver preso, observando-se as disposições do 

Artigo 1.426 da CNGC/MT.O acusado deverá, sob pena de decreto da 

prisão preventiva, comprovar em 10 dias: (i) exercício da atividade licita; 

(ii) atualizar endereço residencial e profissional; (iii) informar telefone para 

contato ou justificar a impossibilidade de fazê-lo; (iv) comparecer 

trimestralmente no cartório da 1ª Vara Criminal para justificar suas 

atividades.Notifique-se a autoridade policial para no prazo de 48 horas, a 

contar do retorno do delegado responsável a suas atividades, esclareça 

acerca do teor do Oficio de fl. 79. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206530 Nr: 7640-97.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSONEY RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO 

PINHEIROP DA SILVA - OAB:9331/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL.78.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209077 Nr: 9419-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURÉLIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL 

- OAB:10565

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 81.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 169394 Nr: 5742-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO RODRIGUES DE CALVÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718 MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO CÁLCULO PENAL DE 

FL. 205.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000357-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000357-38.2018.8.11.0005; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Ato / 

Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCIA 

ANDREA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Danos Morais Materiais e Tutela Antecipada ajuizada por 

MÁRCIA ANDRÉA DE OLIVEIRA em face de CVC BRASIL OPERADORA e 

AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Relata que possuía desejo de casar nas praias de Cancun, e comemorar 

com uma festa na boate Coco-Bongo. Afirma que resolveu oficializar a 

união de quase 10 anos com seu esposo na data de 26/08/2017. 

Assevera que agendou o casamento, onde a cerimonia seria realizada no 

hotel Sandos Cancun, e planejou realizar as festividades na boate 

Coco-Bongo, com seus convidados. Aduz que comprou junto a requerida 

pacote de viagem e ingressos seu e de seu cônjuge, bem como os demais 

convidados adquiriram os ingressos com a garantia de entrar na referida 

boate e aproveitar a festa com tudo incluso. Atesta que o custo médio de 

cada convite é de 70 a 80 dólares, contudo, optou pelo sistema “Gold 

Member”, o qual custava o importe de 140 a 150 dólares. Alega que sabia 

que a boate era muito requisitada, e por isso procurou a requerida para 

adquirir os ingressos com muita antecedência. Relata que realizou um 

contrato com a requerida, concordando em pagar 8 parcelas de R$ 325,33 

(trezentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), com um custo por 

ingresso no importe de R$ 650,66 (seiscentos e cinquenta reais e 

sessenta e seis centavos). Afirma que o contrato foi assinado na data de 

27/05/2017, restando demonstrado que o dia em que seriam utilizados os 

ingressos seria no dia do casamento, ou seja, 26/08/2017. Ressalta que 

para a compra dos ingressos, foram emitidos para a autora 08 (oito) 

boletos, dos quais 3 já se encontram devidamente quitados. Informa que 

por volta das 22 horas se encaminhou, juntamente com seu cônjuge e 

seus convidados para a boate, e quando foi apresentar seu voucher para 

o profissional responsável, teve seu pedido negado, sob o fundamento de 

que o funcionário não conseguia localizar a confirmação do agendamento, 

embora constasse no sistema a aquisição dos ingressos pela autora, não 

houve agendamento prévio por parte da empresa reclamada, sendo o 

motivo por não estar liberada a entrada naquela data. Afirma que os 

funcionários da boate fizeram uma ligação para os telefones que estavam 

no voucher, contudo, não resolveram o impasse. Por fim, alega que não 

conseguiu entrar na boate com seus convidados e foram obrigados a 

voltar para o hotel. Requereu, a antecipação da tutela para a suspensão 

da cobrança das parcelas vincendas, até a resolução final do processo, 

bem como a abstenção de realizar protestos em nome da autora, sob pena 

de multa diária em caso de descumprimento. Passo a análise do pedido de 

tutela antecipada. De início, entendo que ao presente caso devem ser 

aplicadas as regras da legislação consumerista, ante a relação de 

consumo que se apresenta. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe 

que, ‘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". No que tange ao pedido 

antecipatório para que seja suspensa as cobranças das parcelas 

vincendas, e a abstenção de realizar protestos em nome da autora, tenho 

que os pedidos devem ser deferidos. Isso porque, a prova inequívoca e a 

verossimilhança das alegações estão presentes, já que a parte autora, no 

dia do seu casamento, não conseguiu entrar na referida boate para dar 

sequência nas festividades, mesmo comprando os ingressos de forma 

antecipada, conforme documentos de fls. 29/32 e 36/37. Também se 

encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, 

porquanto inquestionáveis os prejuízos da parte autora, uma vez que, não 

conseguindo dar continuidade na sua festa de casamento, tão sonhada 

durante anos, tendo em vista ter sido impedida de adentrar no local com 

seus convidados, mesmo com ingressos comprados com antecedência, 

injusta se mostra a cobrança por parte da requerida, bem como eventual 

protesto. Assim, justa é a suspensão de cobranças das parcelas 

vincendas, uma vez que os ingressos sequer foram usufruídos no dia de 

seu casamento, bem como necessária a abstenção de eventuais 

protestos que podem ocorrer em nome da parte autora. Ante o exposto, 

DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora e DETERMINO 

que a demandada suspenda a cobrança das parcelas vincendas e se 

abstenha de realizar protestos em nome da parte autora, sob pena de 

multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 21 do mês de maio de 2018, às 14:00 horas. 

Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação, para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 
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prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido 

‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, intimem-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 11 de abril de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000211-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000211-94.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 656.411,57; Tipo: Cível; Espécie: ARRESTO (178)/

[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS, 

BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: REQUERIDO: ARDUINO DOS SANTOS, 

CLAUDINO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de execução com 

pedido de tutela de urgência ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de ARDUINO DOS SANTOS e CLAUSINO DOS 

SANTOS, ambos devidamente qualificados. A parte autora alega que o 

primeiro executado na data de 03/02/2015, emitiu uma cédula de crédito 

bancário, sob o n°. B51630086-3, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão 

e duzentos mil reais). Assevera que os executados deixaram de efetuar o 

pagamento a partir da 5ª parcela, vencida em 30/03/2017, e não 

entregaram os grãos correspondentes a garantia do penhor. Requereu o 

deferimento da tutela para o arresto/penhora de grãos que encontram-se 

gravados com penhor cedular em favor da cooperativa exequente. 

Pugnou, que após o arresto, sejam citados os requeridos para 

apresentarem contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Juntou 

documentos às fls. 22/76. Foi determinada a intimação da parte autora 

para adequar o procedimento previsto na ação de execução por quantia 

certa, no prazo de 15 (quinze) dias. A parte exequente requereu o 

aditamento da inicial, para após o deferimento do arresto, ser determinada 

a citação do executado para efetivar o pagamento da dívida no importe de 

R$ 656.411,57 (seiscentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e onze 

reais e cinquenta e sete centavos), no prazo de 03 dias. Antes da análise 

do requerimento de arresto, pugnou pelo arresto online via Bacenjud. Pois 

bem. O Novo Código de Processo Civil tem o objetivo de atender aos 

anseios da sociedade por um processo mais célere. Assim, dispõe o art. 

295, do NCPC: “A tutela antecipada, de natureza satisfativa ou cautelar, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Parágrafo 

único. A tutela antecipada pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. A tutela de evidência está prevista no artigo 306 do novo 

Código de Processo Civil. O dispositivo prevê que a tutela de evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo da 

demora da prestação da tutela jurisdicional, quando: ficar caracterizado o 

abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou sem súmula 

vinculante e se tratar de pedido reipersecutório fundada em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob pena de 

cominação de multa. Por sua vez, a tutela de urgência, prevista no artigo 

301 do novo CPC, será cabível quando “houver elementos que evidenciam 

a probabilidade do direito e o perigo da demora na prestação da tutela 

jurisdicional”. Desse modo, a possibilidade de concessão da tutela de 

urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito 

(fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil 

reparação (periculum in mora). É importante registrar que o § 3º, do artigo 

301, determina que “A tutela antecipada poderá ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito”. O deferimento dessa acautelatória encontra-se atrelado ao 

preenchimento dos pressupostos gerais das cautelares, ou seja: o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, os quais se materializam respectivamente 

pela existência de prova literal da dívida líquida e certa e pela prova 

documental ou justificação de algumas das situações de perigo de dano. 

No caso dos autos, verificam-se presentes os requisitos necessários ao 

deferimento do pedido de liminar. Com efeito, a fumaça do bom direito 

evidencia-se pela comprovação da existência de débito oriundo da Cédula 

de Crédito Bancária, com parcelas vencidas, não quitadas integralmente 

pelo executado, onde há um saldo devedor de R$ 1.200,00 (um milhão e 

duzentos mil reais), onde se encontram vencidas desde 30/03/2017, 

conforme mostram os documentos de fls. 22/28. De outro lado, o periculum 

in mora também se encontra presente, tendo em vista que o executado 

pode furtar-se ao pagamento das referidas parcelas vencidas. Ora, as 

referidas parcelas estão vencidas desde 30/03/2017, ou seja, há mais de 

01 (um) ano e até hoje o executado não sinalizou com o pagamento do 

débito, mesmo já estando três parcelas em atraso, levando-nos a 

conclusão que ele não vai proceder com o pagamento da obrigação. É 

certo que o demandado já teve a oportunidade de pagar o débito em 

outras oportunidades, ou seja, no final da colheita de 2017. Todavia, está 

o executado inerte com o pagamento das parcelas vencidas. Assim, deve 

ser deferida a liminar pretendida, arrestando-se a quantia de 20.000 sacas 

de soja. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, determinando o 

arresto da quantia de 20.000 sacas de soja cultivados pelo executado, 

sendo 10.000 sacas da safra de 2016/2017 e 10.000 sacas da safra de 

2017/2018 de produção de 225 hectares, os quais 110 hectares 

encontram-se na Fazenda Macuco e 115 hectares na Fazenda Cabeceira 

do Macuco. INDEFIRO o pedido de arresto online via Bacenjud, uma vez 

que a parte executada sequer foi citada. Intime-se e cumpra-se. 

Diamantino, 12 de abril de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124605 Nr: 669-31.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir de Oliveira e cia ltda me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fribon Transportes Ltda, Diager Comércio de 

Produtos Agricólas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mendes do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 16.221-A, Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo os Embargados a comparecerem na audiência de conciliação e 

mediação designada para o dia 27/06/2018, às 14:00 horas, na sede 

desse Juízo, conforme decisão de fls.34/37 a seguir transcrita:" Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 27 de junho de 2018, às 

14:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo 

legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.Sem prejuízo do exposto, 
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intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124812 Nr: 765-46.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Intimo o Embargado a comparecer na audiência de conciliação e mediação 

designada para o dia 20/06/2018, às 15:30 horas, na sede desse Juízo, 

conforme decisão de fls.36/38 a seguir transcrita:" Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 20 de junho de 2018, às 

15h:30minutos.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal.Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 

334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil.Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante.Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 3074-45.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o credor, por intermédio de seu(s) advogado(s), para que, fiquem 

cientes das datas do leilão, quais sejam: 1º Leilão dia 10/05/2018 à partir 

das 13h00minh e o 2º leilão dia 10/05/2018 , a partir das 14h00minh, no 

átrio do Fórum da Comarca de Diamantino, sito à Avenida Irmãos Miguel 

Abib, s/nº, Jardim Eldorado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92337 Nr: 798-75.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Alves Versalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Intimo o autor para manifestar acerca da Contestação e documentos de 

fls.68/116, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35113 Nr: 3348-87.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo as partes para manifestarem acerca do laudo de avaliação de fls. 

231/233, para qurendo impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106335 Nr: 946-18.2016.811.0005

 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): Anderson de Morais Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para que informe nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca do cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102087 Nr: 2512-36.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para que informe nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca do cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27766 Nr: 1715-12.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilton Sobral da Silva, Euclides Geraldo 

Trabachin, Amalia Redigolo Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.260, no 

prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4162 Nr: 250-17.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Detomin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galiana Campos Castro - 

OAB:8858/MT

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 2078-13.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotildes Maria de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101485 Nr: 2230-95.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana 

Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo a parte exequente para manifestar no prazo legal, acerca do Auto 

de Avaliação de fls. 332/371.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45134 Nr: 1792-45.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl, Elio Cunha, Mirian Cristina 

Rahman Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o credor para manifestar acerca da petição de fls. 197/198, no 

prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109441 Nr: 2314-62.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Roberto Brianti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:10.026

 Intimação das partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários de fls. 85/95, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23578 Nr: 1467-80.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Ruppenthal Wendt., Traudi Klein Wendt, Elli 

Ruppenthal Wendt, Celmira Wendt Kuhn, Celso kuhn, Carol Majewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Liber Machado, Osmar de Souza 

Machado, Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Simony Stella - 

OAB:OAB/MT 16.673, Carol Majewski - OAB:2752/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, no que concernem as intimações dos 

devedores acerca do cumprimento de sentença.Pelo fato da decisão de 

fls. 947/949, ter sido cancelada, resta prejudicado a análise dos demais 

pedidos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...............................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109297 Nr: 2242-75.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias 

da Silva Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13291/MT, Luiz Orione Neto - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente a análise do petitório de fls. 53/65, no que diz respeito à fraude 

em execução.

Relata o exequente que o executado alienou para a Srtª Lizandra Flavia 

Malaquias Santiago, o imóvel matriculado sob nº 32.329 - RGI da Comarca 

de Tangará da Serra/MT (fls. 62/65).

Ante o exposto, nos termos do § 4º do art. 792, disciplinado no Novo CPC 

intime-se Srtª Lizandra Flavia Malaquias Santiago, terceira adquirente do 

imóvel matriculado sob nº 32.329 - RGI da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, para querendo, opor embargos de terceiros, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Aportando os embargos, manifeste-se a parte exequente no mesmo 

prazo.

Decorrido o prazo, ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124882 Nr: 790-59.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Prime Consultoria & Incorporação Imobiliária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teske Correa, Karula Genoveva Batista 

Lara Corrêa, Mauro Jorge Leitão Santos, Santa Peres de Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Andreola - 

OAB:SC/35846-A, João Gustavo Tonon Medeiros - OAB:SC/ 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Tesk Correia - 

OAB:S/C 30.040, KARULA LARA CORREA - OAB:s/c 21.613, Mauricio 

Zaidan - OAB:SC/ 16604-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerida, 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)Testemunha(s): Ubiratan Jose de Oliveira

Localidade: Novo Diamantino em Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Intimação

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXISUEL SANTANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS DIAS Dados do 

processo: Processo: 1000581-10.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 
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Parte Ré: EXECUTADO: MAXISUEL SANTANA DOS SANTOS 

CITANDO(AS): MAXISUEL SANTANA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

mecânico de veículos automotores a diesel, inscrita no CPF sob o nº 

030.782.601-51, cujo endereço eletrônico é desconhecido, residente e 

domiciliado na Rua Hurbano R Fontes, n.º 70, Centro, CEP 78400-000, no 

Município de Diamantino - MT DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

12/05/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 46.729,68 FINALIDADE: CITAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, efetue o pagamento da 

dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo esses fixados em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Observação: Não sendo 

efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de 

justiça, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC). RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da importância de 

R$ 46.729,68 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e 

sessenta e oito centavos), decorrente da Cédula de Crédito bancário n.º 

B20630194-2 (B22430194-2). Ocorre, entretanto, que, após a concessão 

do crédito, o devedor não procedeu com o devido adimplemento do título, 

conforme cálculo anexo. A exequente buscou todas as vias amigáveis a 

fim de compor com o executado, sem sucesso. Ao final a exequente 

requer a citação para que a executada pague o débito. DESPACHO: Vistos 

etc. Defiro o pedido de fls. 131/132. Cite-se a parte executada, via edital, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue 

o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, 

indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora. 

Após, conclusos para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de março de 2018. Eu, Tatiane de Souza, matricula 32715 digitei. 

Diamantino - MT, 11 de abril de 2018. Debora Cristina Campos Oliveira 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Edital

PAUTA DE JULGAMENTO EXTRAORDINÁRIA

 

DIA: 08/05/2018 HORA: 08h00min horas PROCESSO Nº: 

2775-97.2017.811.0005– código 118808 AUTOR: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso RÉU: REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA ARTIGO: 

Incurso no artigo 121, § 2º, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, por duas vezes (vítimas Carlos Richelli Guimarães e Joedes 

Daniel da Cunha), artigo 330 do Código Penal, artigo 147 do Código Penal, 

por duas vezes (vítimas Carlos Richelli Guimarães e Joedes Daniel da 

Cunha), artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 

10.826/2003 (fls. 154/157). DEFENSORES: Dr. Marcos Wagner Santana 

Vaz e Glaucio Araújo de Souza VÍTIMAS: Carlos Richelli Guimarães e 

Joedes Daniel da Cunha OFICIAIS DE JUSTIÇA: Tarcizio Rodrigues da Cruz 

e Antônio Martins de Souza Neto

 

DIA: 22/05/2018 HORA: 08:00 horas PROCESSO Nº: 

494-42.2015.811.0005– código 97773 AUTOR : Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso RÉU : Wenderson Rosa de Oliveira Silva ARTIGO : 

Artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal 

DEFENSOR : Dr. Fabricio Carvalho Santana VÍTIMA : Policial Militar Jectan 

Presley Rodrigues Barros da Silva OFICIAL DE JUSTIÇA: Roberto 

Wanderley Vieira e Jovair Loide de Souza

 

Dado e passado nesta Comarca de Diamantino/MT, aos 1º de abril de 

2018. Eu,(Elieth Ferreira da Silva), Gestora Judiciária, digitei e subscrevi.

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito da 2ª Vara e Presidente do Tribunal do 

Júri

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100710 Nr: 1778-85.2015.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Autos n. 1778-85.2015.811.0005.

I. Designo audiência admonitória para o dia 14.05.2018, primeira data livre 

na pauta, às 15 horas.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 07 de novembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1509 Nr: 339-45.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herval Alves D'Afonseca, José Clecino do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA - GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Autos: nº 339-45.1992.811.0005

I – Dê-se vista as partes do documento de fls. 329/330.

Diamantino, 27 de março de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Júnior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 1077-95.2013.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vista Alegre Agropastoril e Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6510

 (...)De outro norte, constato que a tese de decadência não merece 

acolhimento.Isso porque se trata de crédito não tributário, pois se refere a 

multa em decorrência do exercício de atividade sem a licença ambiental. 

Assim, o prazo prescricional somente começa a correr quando há o 

encerramento do processo administrativo.Nesse aspecto, constato que o 

crédito foi inscrito em dívida ativa em 11.3.2013, de forma que inexiste o 

decurso do prazo prescricional.Posto isso:i) não conheço da matéria 

relativa a inexigibilidade do título;ii) rejeito a tese de prescrição.II – 

Int.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 112048 Nr: 3741-94.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorandir Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Prefeito 

Municipal de Alto Paraguai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos n. 3741-94.2016.8.11.0005.

I – Dê-se vista ao autor para, em 30 dias, trazer aos autos cópia dos 

contratos de trabalho e respectivas rescisões em relação ao período 

compreendido entre os anos de 2007 e 2011.

II – Int.

Diamantino/MT, 02 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102344 Nr: 2641-41.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braguin & Braguin Ltda, Pascoal Braguim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2641-41.2015.811.0005 CÓD. 102344

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO Braguin & Braguin Ltda e Pascoal Braguim

CITANDO(A, S): Executado): BRAGUIN & BRAGUIN LTDA, NA PESSOA DE 

SEU REPRESENTANTE LEGAL, CNPJ: 00952580000117, Endereço: 

ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

Executado: PASCOAL BRAGUIM, Cpf: 14094835920 Filiação: Otávio 

Braguim e Rosa Tardivo Braguim, data de nascimento: 25/03/1951, 

brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, casado(a), comerciante, 

Endereço: ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2015 - CDA Nº 20153199- 

DATA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA: 17/03/2015

 VALOR DO DÉBITO: R$ 8.517,89 (Oito Mil, Quinhentos e Dezessete Reais 

e Oitenta e Nove Centavos). - ATUALIZADO EM 13/03/2017

 FINALIDADE: CITAÇÃO do Executado e do seu Sócio, na Pessoa de Seu 

Representante Legal, acima qualificados), 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: Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, onde a Exequente exige o pagamento 

da dívida no valor de R$ 8.517,89 (Oito Mil, Quinhentos e Dezessete Reais 

e Oitenta e Nove Centavos).

 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, , digitei.

Diamantino - MT, 24 de julho de 2017.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 28058 Nr: 1897-95.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A. - Filial Telemat Brasil 

Telecom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Natasha Maia Teixeira - OAB:7933/MT, Zoroastro C. 

Teixeira - OAB:743-MT

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente do 

desarquivamento dos presentes autos e se manifeste no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100252 Nr: 1569-19.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 Intimação do Patrono do Requerido para que apresente as Alegações 

Finais no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43709 Nr: 374-72.2010.811.0005

 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: Lourival Costa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor, para que fique ciente das informações de 

fls. 174/175, onde o INSS, informa que o benefício de auxílio-acidente 

encontra-se devidamente implantado sob o NB 94/613.898.869-1, sendo o 

pagamento realizado administrativamente desde 01/04/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44487 Nr: 1151-57.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ailto de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora do INSS - OAB:Mat. 1662176

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi expedido a Procuradoria Geral Federal do Estado, 

a Requisição de Pequeno Valor, ofício nº 866/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90491 Nr: 2783-16.2013.811.0005

 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: Dilza Vanni Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Idelfonso Moreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Inventariante, para ficar ciente do Auto de 
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Avaliação Judicial de fls.144/145.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103556 Nr: 3219-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Casetta Ferreira, Ronaldo Maciel, 

Milton Mateus Criveletto, Nelson Rossi Buratto, André Wirgues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3219-04.2015.811.0005 CÓDIGO 103556

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO

 AUTOR(ES): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Roberto Casetta Ferreira, Ronaldo Maciel, Milton Mateus Criveletto, 

André Wirgues Neto e Nelson Rossi Buratto

CITANDO: Denunciado(a): Ronaldo Maciel, Cpf: 48861260144, Rg: 709838 

SSP MT Filiação: Isaias Rodrigues Maciel e Nilza Antonia de Souza Maciel, 

data de nascimento: 23/04/1973, brasileiro(a), natural de Iguatini-GO, 

casado(a), autônomo/empresario/promotor de eventos

FINALIDADE: 1- CITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente 

em lugar INCERTO E NÃO SABIDO, em conformidade com o despacho e 

resumo da denúncia, abaixo transcritos, para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, RESPONDER À ACUSAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do artigo 

396-A do CPP. 2 - INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, para informar se 

pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa ou declarar 

quanto a impossibilidade financeira de constituir um profissional, nesta 

hipótese fica, desde já, nomeado Defensor Público que deverá ser 

intimado para apresentar a Defesa Prévia no prazo legal.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público alega que os réus dolosamente e 

em unidade de desígnio inexigiram licitação (n. 6/2011) fora das hipóteses 

legais para contratação do show musical da dupla Zezé Dí Carmargo e 

Luciano por ocasião dos festejos da V Expodiamantino. Explana que por 

denúncia anônima iniciou seu procedimento investigativo ante a indagação 

da cobrança de ingressos. Afirma que a Prefeitura de Diamantino 

financiou a contratação do show com recursos públicos, sendo que o 

evento é promovido pelo sindicado rural de Diamantino e é de natureza 

estritamente privada e que não existe norma que autorize o município de 

custear o evento. Descreve que o município de Diamantino faria a cessão 

gratuita do imóvel situado no parque de exposição, além do pagamento de 

R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a dupla sertaneja de acordo com 

confissão do réu Milton Mateus Criveletto. Consta que o réu Roberto 

Casetta fez documento de pedido de compra/serviços em nome da pessoa 

jurídica Fly Produções e Eventos (razão social Maciel & Santana LTDA) de 

propriedade de Ronaldo Maciel, tendo ele participação direta na 

contratação da empresa e, portanto a aplicação de dinheiro público para 

as despesas do evento privado. Ademais afirma a ausência no 

procedimento licitatório de qualquer comprovação de vínculo de 

exclusividade por parte da empresa Maciel & Santana, sendo que os 

requeridos Andre Wirges Neto e Nelson Rossi Buratto não poderiam ter 

aprovado o procedimento de inexigibilidade. Conclui que os réus 

praticaram uma sucessão de atos, concatenados e premeditados que 

culminou com a ilegal aplicação do valor de R$210.000,00 oriundos dos 

cofres públicos municipais, relativas as despesas do evento privado 

denominado EXPODIAMANTINO que ocorreu mediante cobrança de 

ingressos e ainda em detrimento a inúmeras empresas possíveis 

interessadas, pois fora escolhida pelo réu Milton Mateus Criveletto a 

empresa Maciel & Santana LTDA contratada pelo processo de 

inexigibilidade de licitação n. 6/2011 em total afronta a lei de licitações. Por 

fim o autor juntou documentos e denunciou os réus pelo crime previsto no 

art. 89 da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c art. 29 do Código Penal. Requereu a 

notificação dos acusados, perda do cargo e suspensão dos direitos 

políticos. Juntou rol de testemunhas.

 DECISÃO/DESPACHO: I. Proceda-se a citação do acusado José Roberto 

Maciel por edital. II. Em atenção a certidão de fl. 1139, intime o acusado 

Roberto Casseta Ferreira para informar o nome do advogado, no prazo de 

10 dias. Decorrido o prazo sem manifestção, será nomeado defensor 

dativo.

 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.

 Diamantino - MT, 11 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112048 Nr: 3741-94.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorandir Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT, Prefeito 

Municipal de Alto Paraguai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Autos n. 3741-94.2016.8.11.0005.

Por determinação judicial intimo o autor para no prazo de 30 dias, trazer 

aos autos cópia dos contratos de trabalho e respectivas rescisões em 

relação ao período compreendido entre os anos de 2007 e 2011.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88748 Nr: 1077-95.2013.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vista Alegre Agropastoril e Industrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6510

 Intimação: Procedo a intimação via DJE da parte requerida acerca da R. 

Decisão de fls. 209/210 em seu inteiro teor abaixo transcrito para no prazo 

legal requer o que entender de direito I – A denominada exceção de 

pré-executividade, ou objeção de pré executividade, é instituto 

desenvolvido pela doutrina e abraçado pela jurisprudência que faculta ao 

xecutado submeter a apreciação judicial matérias de ordem pública, 

Admitem-se em princípio, pela via da objeção de pré-executividade, todas 

as defesas fundadas nos requisitos da execução que o juiz deveria 

conhecer de ofício – porque, como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve 

decidir espontaneamente ele pode decidir quando provocado pela parte. 

Do exposto, por meio da exceção de pré-executividade somente podem 

ser suscitada as nulidades absolutas ou as matérias de ordem pública, 

que devem ser conhecidas de ofício como os pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade. No caso é evidente que a matéria sustentada via 

exceção de pré-executividade – inexigibilidade do título – demanda 

instrução probatória, pois relacionada ao mérito do processo 

administrativo. Em resumo, não se trata de matéria de ordem pública, tais 

como os pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos 

do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, o que impede o 

conhecimento da matéria sustentada. De outro norte, constato que a tese 

de decadência não merece acolhimento. Isso porque se trata de crédito 

não tributário, pois se refere a multa em decorrência do exercício de 

atividade sem a licença ambiental. Assim, o prazo prescricional somente 

começa a correr quando há o encerramento do processo administrativo. 

Nesse aspecto, constato que o crédito foi inscrito em dívida ativa em 

11.3.2013, de forma que inexiste o decurso do prazo prescricional. Posto 

isso: i) não conheço da matéria relativa a inexigibilidade do título; ii) rejeito 

a tese de prescrição.II – Int. Diamantino/MT, 27 de março de 2018. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 1509 Nr: 339-45.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herval Alves D'Afonseca, José Clecino do 

Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA - GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Autos: nº 339-45.1992.811.0005

 INTIMAÇÃO

 Intimo o patrono da parte requerida para no prazo legal manifestar acerca 

dos documentos de fls. 329/330

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92114 Nr: 628-06.2014.811.0005

 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: Secretária Municipal de assistência Social, Fátima 

Aparecida Pego de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE JOSÉ ROSA, Cpf: 

23665610915, Rg: 0387000-6, Filiação: Jardalina Lina e Oisáorio Rosa, 

data de nascimento: 12/03/1941, brasileiro(a), natural de Ibotirama-BA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CHAMAMENTO do requerido, acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido para entrar na posse de seus bens, bem 

como sua INTIMAÇÃO, para tomar conhecimento de que foram procedidos 

o arrolamento e a arrecadação de seus bens, em / /, às : horas, na cidade 

de @Cidade (Art. 1161 CPC), conforme Auto de Arrolamento de Bens de 

Ausente acostado aos autos, do qual constam os seguintes bens: cds

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, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 09 de janeiro de 2018

Elieth Ferreira da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100710 Nr: 1778-85.2015.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Autos n.º 1778-85.2015.811.0005

Código n.º 100710

DESPACHO

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 135.

Remetam-se os autos à Comarca de Arenápolis/MT.

Diamantino-MT, 24 de fevereiro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 100710 Nr: 1778-85.2015.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Autos n. 1778-85.2015.811.0005.

I – Em atenção as manifestações de fls. 62 e 84/85 e concordância 

ministerial (fl. 88), observo que a Lei n. 7.210/1984 admite o trabalho de 

presos em regime fechado, “desde que tomadas as cautelas contra a fuga 

e em favor da disciplina” (artigo 36), motivo que defiro o pedido para o 

recuperando prestar serviços na Unidade Prisional de Nortelândia, 

devendo a Administração da Cadeia Pública manter a devida vigilância e 

segurança do recuperando.

II – Homologo os atestados de estudo de fls. 65 e 76 e, declaro remido 01 

dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar/curso, nos termos 

do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei n. 7.210/84.

III – Em decorrência do trabalho desenvolvido pelo recuperando homologo 

o atestado de fls. 77/80 e 82 e declaro remido 01 dia de pena para cada 

03 dias de trabalho, com fundamento no artigo 126, § 1º, inciso II, da Lei n. 

7.210/84.

IV – Atualize o cálculo de pena.

V – Após, abra vistas as partes.

Diamantino/MT, 10 de fevereiro de 2016.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-19.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA JUNIOR (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)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 11939048 foi interposto 

no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça gratuita. Certifico 

ainda, envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FERREIRA DE MIRANDA (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)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO ARRUDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W R M TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do 

requerente para manifestar acerca doc. ID 11588750

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN KENEDY CAMPOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011011-72.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DO CARMO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011011-72.2012.8.11.0005 REQUERENTE: MARTA DO CARMO OLIVEIRA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, 

via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AURIMAR HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 16/05/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANE DA SILVA CRUZ (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)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 23/05/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANE DA SILVA CRUZ (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)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 23/05/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 010/2016

A DOUTORA VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN, MERITÍSSIMA JUÍZA 

DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO decisão prolatada nos autos n. 2763-55.2015.811.0037 

(Código 146472), em trâmite na Diretoria deste Fórum, a seguir transcrita 

parcialmente:

"...Assim, para que se consiga um valor da diligencia que gere o 

ressarcimento necessário pelas despesas dos oficiais de justiça deve-se 

considerar a realidade da Comarca e o trabalho desenvolvido por eles, 

considerando que os valores vigentes fixados na Portaria nº 060/2013 da 

Diretoria do Foro são incompatíveis com os atuais custos das diligências, 

notadamente em razão dos reajustes nos preços dos combustíveis de 

2013 até esta data, levando-se ainda em consideração que Primavera do 

Leste é um município pujante, onde impera a especulação, com custo de 

vida altíssimo, onde os preços dos combustíveis está entre os mais caros 

do País, resolvo a exemplo de outras Comarcas onde a realidade é 

semelhante a de Primavera do Leste, município que se estende por 5.471,7 

km2 e conta com aproximadamente 60.000 habitantes, segundo pesquisa 

realizada em 2014 pelo IBGE, revogar a Portaria n. 060/2013, adotando 

como parâmetro o maior valor da tarifa estabelecida para os taxistas da 

cidade pela Lei n. nº 1.589 de 27 de outubro de 2015, acima referida, para 

fixar em R$ 35,00 (trinta e cinco reais) o valor das diligências na zona 

urbana e suburbana desta Comarca, na forma do item 3.3.5.1 da CNGC e 

R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) por quilômetro rodado na zona 

rural, mais R$ 1,90 por Km, não podendo ultrapassar a importância de R$ 

54,30, conforme preceitua o Provimento nº 04/2015 - CGJ..."

RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n. 060/2013, de 13/03/2013.

Artigo 2º - FIXAR os valores das diligências dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca para cumprimento de mandado judiciais e prática de atos 

processuais de qualquer natureza, conforme discriminação abaixo:

- Zona Urbana e suburbana:

R$=35,00 (trinta e cinco reais), na forma do item 3.3.5.1 da CNGC.

- Zona Rural:

R$=3,50 (três reais e cinquenta centavos) por quilômetro rodado, 

acrescendo R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por KM, não podendo 

ultrapassar a importância de R$ 54,30 (cinquenta e quatro reais e trinta 

centavos), conforme preceitua o provimento nº 04/2015-CGJ.

Artigo 3º - Encaminhe-se a presente Portaria à e. Corregedoria Geral da 

Justiça para exame e homologação, se assim entender e, após a 

respectiva análise, publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo cópia 

à 22ª Subseção da OAB/MT, aos Magistrados, Secretaria da Varas e 

Central de Mandados desta Comarca.

Primavera do Leste-MT., 20/01/16.

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 74655 Nr: 6974-13.2010.811.0037
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 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Visto,

Intime-se o advogado de defesa acerca da audiência para a oitiva da 

testemunha Jackson Leandro de Barrros, designada para 18 de abril de 

2018, às 14h00min, na Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da carta 

precatória distribuída sob o n. 2890-90.2018.811.0003, código n. 893354.

Primavera do Leste, 11 de abril de 2018.

Sinara Santos Teruya Leal

 Presidente

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001619-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. R. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 24/05/2018 às 

08h00min, 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001619-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. R. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 24/05/2018 às 

08h00min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001888-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. V. D. S. D. R. (REQUERIDO)

R. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 24/05/2018 às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000307-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT21758/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

 

Certifico que, ante o pedido da parte requerente, por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 14/05/2018 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, 

Primavera do Leste-MT

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000307-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT21758/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

 

Certifico que, ante o pedido da parte requerente, por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 14/05/2018 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, 

Primavera do Leste-MT

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000307-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

FERNANDA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT21758/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO)

 

Certifico que, ante o pedido da parte requerente, por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 14/05/2018 às 15h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, 

Primavera do Leste-MT

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002197-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ OAB - MT18978/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002197-21.2017.8.11.0037 REQUERENTE: KELLEN CRISTHINA DA 

COSTA REQUERIDO: JOVAIR NETO SILVA Vistos, etc. Designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14/05/2018, às 14h30min. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002197-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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K. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ OAB - MT18978/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002197-21.2017.8.11.0037 REQUERENTE: KELLEN CRISTHINA DA 

COSTA REQUERIDO: JOVAIR NETO SILVA Vistos, etc. Designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 14/05/2018, às 14h30min. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004352-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. T. D. J. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. O. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, Redesignei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 07/06/2018 às 

15h00min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004352-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. T. D. J. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. O. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, Redesignei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 07/06/2018 às 

15h00min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004352-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. T. D. J. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. O. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, Redesignei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 07/06/2018 às 

15h00min, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 100692 Nr: 234-05.2011.811.0037

 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: HGSS, SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as distribuições dos processos cíveis devem ser feitas 

via PJE, intimo o advogado da parte autora para que retire as cópias 

necessárias para a prositura da ação no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena do retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67913 Nr: 264-74.2010.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVCT, JMCT, SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: C LAUDIO ADRIANO SANTA 

ROSA - OAB:33.180/PR, EDUARDO FREIRE GAMEIRO ZANICOTTI - 

OAB:55190/PR, FLAVIA ÍRIS PAIÃO - OAB:PR/33.180

 Vistos etc.

Considerando que não consta nos autos declaração de hipossuficiência 

subscrito pela parte exequente (art. 98, do CPC), tampouco procuração 

com poderes específicos para assinatura de declaração de 

hipossuficiência econômica (art. 105, do CPC), determino a intimação da 

exequente para emendar a inicial, juntando a devida documentação, no 

prazo de dez dias.

Regularizada a documentação, defiro, desde já, os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC.

Após, oficie-se ou expeça-se nova carta precatória, conforme o caso, 

para cumprimento da ordem prisional de f. 155/155-v, remetendo-se cópia 

da presente decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11/04/ 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131267 Nr: 3795-32.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA 

D'AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Vistos etc.

Diante da sentença proferida nos autos em apenso (código 131292), que 

reduziu os alimentos, intimem-se as partes para que se manifestem sobre 

os valores dos alimentos executados neste feito, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 11/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 56130 Nr: 3779-88.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 Vistos, etc.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos do E. TJMT.

Após, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162301 Nr: 1375-83.2016.811.0037

 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: EBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDFBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da ação formulada pelo autor à f. 48 e julgo extinto 

os presentes autos sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil.

Publicada e registrada no sistema Apolo. Transitada em julgado, 

procedidas as comunicações necessárias, arquivem-se com as baixas 

necessárias.

Cientifique-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 12/04/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 201198 Nr: 8987-38.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHPDJ, APNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FELICIO - OAB:4826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 201198.Vistos etc.Trata-se de pedido de cumprimento de 

decisão judicial que fixou alimentos provisórios em favor do exequente 

Adriano Henrique Pereira de Jesus, representado por sua genitora 

Adriana Pereira Nascimento de Oliveira.Foi recebida a ação e determinada 

a intimação do executado para efetuar o adimplemento dos alimentos (fl. 

09), contudo, consoante verifico no extrato em anexo, a missiva com a 

referida finalidade ainda não foi cumprida na Comarca de Barra do 

Garças/MT.Aportou aos autos pleito do exequente para que seja 

concedido o bloqueio online do valor executado, ao argumento de que o 

executado realizou acordo nos autos com código 34321, na Comarca de 

Barra do Garças/MT, tendo em virtude de ventilado fato recebido o valor 

de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sem, no entanto, ter realizado 

o pagamento do débito alimentar.Em que pesem os motivos elencados pelo 

exequente, entendo que anteriormente à intimação do executado para 

realizar o pagamento espontâneo dos alimentos, não é cabível o 

deferimento da penhora online, posto que ventilada decisão causaria uma 

inversão na ordem dos procedimentos executórios, mormente em 

decorrência do fato de que a parte executada sequer teve a oportunidade 

de exercer o contraditório na presente ação..."...Assim, indefiro, por hora, 

o pedido de bloqueio online, e determino o traslado para estes autos da 

decisão que fixou os alimentos provisórios, bem como da Certidão de 

Nascimento ou RG do infante.Aguarde-se a intimação do executado e 

procedam-se aos demais atos, consoante determinado na decisão 

proferida à fl. 09.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.Primavera 

do Leste/MT, 11 de Abril de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

PampadoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001560-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME TEIXEIRA MELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA GUIMARAES SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001560-36.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[BEM DE 

FAMÍLIA, Guarda com genitor ou responsável no exterior]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GUILHERME TEIXEIRA MELLES 

Parte Ré: REQUERIDO: ISABELLA GUIMARAES SOUZA Vistos etc. 

Cuida-se de pedido de suprimento de consentimento materno para que a 

menor Gabriella Guimarães Melles (nascida em 05/11/2014), possa realizar 

viagem internacional, com destino a Orlando, nos Estados Unidos, 

acompanhada de seu genitor. Relata a inicial que o genitor da infante, ora 

requerente, foi premiado na empresa em que trabalha com uma viagem 

internacional, desejando levar a menor juntamente com ele em referido 

passeio, tendo inclusive conseguido mudar o destino da viagem da 

Espanha para Orlando. Aduz que essa viagem é o sonho de todas as 

crianças, não havendo qualquer óbice para que a mencionada criança o 

realize, na companhia de seu pai. Informa que a genitora da menor 

apresenta oposição à realização da viagem em questão, em que pese ter 

a duração de 10 (dez) dias, sendo que a infante frequentemente viajaria 

com o genitor, inclusive por período superior a 30 (trinta) dias. Salienta que 

há processo em tramite nesta Vara, sob nº 1001792-82.2017.8.11.0037, 

visando estabelecer a guarda e alimentos em favor da menor, sendo que a 

guarda neste momento seria compartilhada, face a homologação do 

acordo firmado entre as partes. Assim, requer o suprimento da 

autorização materna para a expedição de passaporte e viagem da infante, 

a ser realizada no período de 30/10 à 08/11 do presente ano. Instado, o 

Ministério Público inicialmente postulou pela intimação da genitora para que 

informasse os motivos de não autorizar sua filha a viajar para o exterior 

com o genitor, pugnando por nova vista após mencionada providência (ID 

12377244). A genitora entende que a viagem internacional da menor não 

seria adequada, em decorrência da tenra idade da criança, e ainda, face a 

iminência de realização de estudo psicossocial e constelação familiar. 

Ademais ressalta que as parte estão litigando a guarda unilateral da menor 

em juízo e essa não se encontraria em férias escolares na data da 

viagem, destacando seu temor de que o genitor não retorne com a criança 

(ID 12490619). O requerente impugnou os argumentos da genitora, 

afirmando que não foi apontado motivo razoável para que a criança não 

realize a viagem para o exterior, bem como afirmou que caso concedida a 

autorização judicial, irá colacionar aos autos os vouchers da viagem 

comprovando a data de partida e de retorno (ID 12504288). A mãe da 

menor juntou petição aos autos, reiterando as alegações expostas 

anteriormente, bem como pugnando pelo indeferimento da tutela de 

urgência e improcedência da ação (ID 12514349). O Ministério Público se 

manifestou favoravelmente ao pleito de tutela antecipada (ID 12523889). É 

o relatório. Decido. A despeito do requerimento da parte autora, assim 

dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 84: Art. 84. 

Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a 

criança ou adolescente: I - estiver acompanhado de ambos os pais ou 

responsável; II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado 

expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. 

Sobre o assunto, ressalto o disposto na Portaria n° 01/2014: Art. 38. A 

criança poderá viajar para o exterior, independentemente de autorização 
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judicial, desde que (Art. 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente): I. 

acompanhada de ambos os pais, guardião, tutor ou curador; II. 

acompanhada de um dos pais e autorizada expressamente pelo outro, em 

documento com firma reconhecida. Parágrafo Único. Não configurada 

qualquer das hipóteses precedentes, será imprescindível a autorização 

judicial, a ser obtida nos termos do artigo 30 desta Portaria. Em que pesem 

os argumentos elencados pela genitora da menor, entendo que não restou 

comprovado que a viagem da menor ao exterior causará riscos à sua 

integridade física ou psicológica, sendo certo que o litígio existente entre 

os pais da infante não pode prejudicar o contato entre pai e filha e 

vice-versa, mormente em se tratando de uma viagem em que estará sob 

os cuidados do genitor, que possui sua guarda compartilhada. Quanto aos 

supostos prejuízos ao desenvolvimento escolar da criança e ao trâmite da 

ação de guarda e alimentos neste juízo, face ao exíguo período da viagem 

a ser realizada, referidas alegações não merecem prosperar. Outrossim, o 

temor de que o requerente não retorne em companhia da criança não se 

fundamenta em documentos juntados aos autos, mormente, porque 

enquanto pai e guardião, possui os mesmos direitos e deveres da 

genitora, devendo zelar de sua filha, com todos os cuidados necessários 

à pessoa em desenvolvimento. Assim, considerando os documentos 

colacionados aos autos, bem como a informação de que a criança 

retornará ao Brasil no dia 08/11/2018, a ser corroborada pela juntada de 

vouchers da viagem, vislumbro não existir qualquer prejuízo à menor, pelo 

contrário, vez que tal viagem possibilitará a mesma conhecer outro país, 

outra cultura, outra língua, razão pela qual não vejo óbice ao deferimento 

do pedido formulado na inicial. Neste sentido, colaciono entendimento dos 

tribunais pátrios: Ementa AÇÃO DE GUARDA – GUARDA PROVISÓRIA EM 

FAVOR DA MÃE – SUPRIMENTO DO CONSENTIMENTO PATERNO – 

VIAGEM DOS FILHOS AO EXTERIOR – MELHOR INTERESSE DAS 

CRIANÇAS. Cabível o suprimento do consentimento paterno para que os 

filhos possam deixar o país na companhia da mãe, quando demonstrado 

que a medida atenderá o melhor interesse das crianças. (TJDF – AGI 

20140020158827 DF 0016001-06.2014.8.07.0000 – 2ª Turma Cível. Rel. J. 

J. Costa Carvalho. Julgado em 29/10/2014, DJe 14/11/2014). Ementa 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE 

CONSENTIMENTO PATERNO – AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE MENOR 

AO EXTERIOR NA COMPANHIA MATERNA – DECISÃO QUE AUTORIZOU A 

VIAGEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela, suprindo o consentimento paterno e 

autorizando a viagem das crianças ao exterior, quando a situação do caso 

revela que a companhia da mãe, que exerce a guarda, atende ao melhor 

interesse das infantes. (TJMS – AI 14050681420158120000 MS 

1405068-14.2015.8.12.0000 – 3ª Câmara Cível. Rel. Eduardo Machado 

Rocha. Julgado em 07/07/2015, DJe 08/07/2015). Por conseguinte, 

demonstrada a plausibilidade do direito, verifico que também está presente 

o perigo de dano e risco ao resultado últil do processo, posto que ainda 

deverá ser confeccionado o passaporte da menor, com a necessidade de 

apresentação de vários documentos, além desta autorização judicial, e 

ainda, face ao exaurimento do prazo para a emissão do bilhete pela 

empresa que premiou o requerente, preenchendo os requisitos previstos 

no artigo 300 do CPC. Assim, considerando que a viagem em questão 

atende ao melhor interesse da menor, considerando, ainda, o fato de que 

viajará acompanhada de seu genitor, ora requerente, concedo a tutela de 

urgência pleiteada e AUTORIZO a menor GABRIELLA GUIMARÃES 

MELLES, brasileira, solteira, menor de idade, nascida em 05/11/2014, filha 

de Isabella Guimarães Souza e de Guilherme Teixeira Melles, a realizar 

viagem internacional, em companhia de seu genitor, restando suprida, 

portanto, a autorização materna, para a viagem até a Orlando e expedição 

de passaporte em favor da mesma, com data de partida para o dia 

30/10/2018 e data de retorno para o dia 08/11/2018. Serve a presente 

como Alvará de Autorização de Viagem Internacional. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita, em favor do requerente, nos termos do artigo 98 do 

CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publicada e registrada no 

sistema. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 12 de Abril de 2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000450-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CAOVILLA (REQUERENTE)

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:Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1000450-02.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: TIAGO CAOVILLA Autos 1000450-02.2018.8.11.0037 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto, a fim de se 

proceder a baixa da empresa registrada sob o nome do de cujus, bem 

como ordenando que a Seguradora Sul Américas efetue a liquidação do 

saldo devedor relativo à motocicleta junto à empresa Honda, devendo o 

valor remanescente ser entregue para o requerente. Analisando os 

pedidos iniciais, verifico, de plano, a impossibilidade de ser a ação 

recebida no procedimento adotado pelo requerente. Registro que o art. 2º 

da Lei nº 6.858/80 determina que não existindo outros bens sujeitos a 

inventário, saldos bancários e contas de cadernetas de poupança e 

fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do 

tesouro Nacional, poderá ser expedido alvará judicial para recebimento 

dos valores sem a necessidade de inventário. Destaco: Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. [...] 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. Partindo-se da premissa conclui-se que o alvará judicial é a 

modalidade adequada para o levantamento de pequenos valores[1] e 

quando o de cujus não deixou bens a inventariar. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ PARA 

LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º 

DA LEI N.º 6.858/80. EXISTÊNCIA DE BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO. 

INDEFERIMENTO DO ALVARÁ. 1. A Lei n.º 6.858/80 se destina a regular o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de pequenos valores 

devidos pelos empregadores aos empregados, não recebidos em vida 

pelo respectivo titular. Conforme o art. 2º da referida Lei, é possível o 

levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 ORTN, mediante 

simples alvará, desde que não haja bens a inventariar. 2. Considerando 

que, no caso, a falecida deixou bens a inventariar, informação que foi 

ratificada pelo requerente, é inviável a expedição do pretendido alvará, 

também pelo fato de que a quantia disponível na conta bancária é 

expressiva, ultrapassando R$ 42.000,00. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível Nº 70055606263, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 

31/10/2013) Todavia, registro que o valor que se pretende levantar (R$ 

34.795,00) evidencia a incompatibilidade da pretensão com o procedimento 

do alvará judicial face o limite de valor imposto pela legislação. Friso que o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu na 

apelação nº 4017/2016: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA– ALVARÁ 

JUDICIAL – SAQUES DE SALDO CONTA-POUPANÇA E TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO - EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE NA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL – CRÉDITOS SUPERIORES A 500 OTN – 

IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – SUSPENSÃO (ARTIGO 

12 DA LEI 1.060/50) RECURSO PRINCIPALDESPROVIDO E ADESIVO 

PROVIDO No referido julgado, proferido em 16/04/2016, o relator Sebastião 

Barbosa Farias proferiu seu voto aduzindo: “Sob outro aspecto, o valor 

disponível deixado pelo de cujus ultrapassada o limite de 500 OTN, 

correspondente atualmente a cerca de R$ 3.500,00, conforme calculo 

realizado através de consul ta a s i te de informação 

(http://www.tjmg.jus.br/data/files/C5/14/88/64/6B563510848C0635DD4E08

A 8 / F a t o r e s  _ A t u a l i z a c a o _ M o n e t a r i a _ 0 3 1 6 . p d f  e 

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / v i e w e r ?

a=v&pid=forums&srcid=MTA3MzU3NzcxMTE5NjA5ODc2MzgBMDE0NjkxMT

Q4MTE4MjE3NTUxMDUBMGxIOUVZcEpHeklKATAuMQEBdjI). Destarte, 

ainda que o falecido não possua outros bens a inventariar, os saldos 

bancários que a apelante pretende levantar superar e muito o limite 
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previsto no artigo 2º. da Lei 6.858/80, ficando afastada a possibilidade de 

expedição de alvará de soltura para esse fim.” Nesse mesmo sentido, 

entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, destacando o 

seguinte: “[...] no sítio eletrônico deste TJMG, mais precisamente no 

endereço http://www.tjmg.jus.br/servicos/ie/indicadorEconomicoConsulta, 

tem-se que 50 OTN's, em valores de outubro de 2015, equivaliam a R$ 

856,05 (valor de alçada). Deste modo, em outubro de 2015, 500 OTN's 

equivaliam a R$ 8.560,50. Portanto, o saldo em conta poupança no importe 

de R$ 19.951,43 supera o quantum previsto na Lei n.º 6.858/1980 apto a 

amparar a pertinência do alvará judicial [...] ”. (TJMG. Apelação 

1.0005.15.002729-9/001. Relator: Des. (a) Peixoto Henriques. Data do 

Julgamento: 04/07/2017) Pois bem. Em que pese esta magistrada entender 

que o alvará judicial é a modalidade inadequada para o pedido da parte, 

buscando promover a economia e a celeridade processual (art. 4º e 6º, do 

CPC), atendendo, ainda, ao princípio da instrumentalidade das formas 

(arts. 188 e 277, do CPC), verifico ser cabível o recebimento da ação na 

modalidade de arrolamento sumário, a qual, considerando que há herdeiro 

único, se mostra o procedimento mais adequado. Nessa senda: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE 

LEVANTAMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRO BEM A INVENTARIAR. INVIABILIDADE DO PEDIDO DE 

LEVANTAMENTO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL. NECESSIDADE DA 

ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. 1. Nos termos dos arts. 

1º e 2º da Lei nº 6.858/1980, o pedido autônomo de expedição de alvará 

judicial somente é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, 

existirem saldos bancários de valor até 500 (quinhentas) OTN's - 

Obrigações do Tesouro Nacional não recebidos em vida pelos titulares. 2. 

No presente caso, de acordo com as provas carreadas aos autos, 

verifica-se que os saldos bancários do de cujus não podem ser liberados 

por meio de pedido de alvará, pois, além do falecido possuir uma quantia 

expressiva em sua conta bancária, era proprietário de uma empresa, 

comprovando a existência de outro bem a inventariar, sendo, portanto, 

imperiosa a abertura de inventário ou arrolamento e, no âmbito deste, a 

postulação do alvará pretendido. 3. No entanto, não se mostra razoável a 

extinção da presente demanda, pois, como o juiz pode determinar de ofício 

a abertura do inventário (art. 989, CPC), o pleito deduzido pela parte deve 

ser recebido como pedido de abertura de inventário. 4. Apelação Cível 

conhecida e provida, para que, nos autos da presente demanda, seja 

determinada a abertura do inventário. (TJCE. Relator(a): MANOEL CEFAS 

FONTELES TOMAZ; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 6ª Câmara Cível; 

Data de registro: 25/06/2012) Ante o exposto, determino a intimação do 

autor para que emende a inicial, juntando, inclusive, as certidões negativas 

Municipais, Estaduais e Federais em nome do de cujus e da empresa, no 

prazo de trinta dias, a fim de receber a ação como arrolamento sumário 

(art. 659 a 663, do CPC). Ciência à parte. Cumpra-se e, após, arquive-se. 

Serve cópia da presente como mandado. Primavera do Leste-MT, 12 de 

abril de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

art. 2º da Lei nº 6.858/80 e art. 1º, inciso V, do Decreto no 85.845, de 26 

de Março de 1981.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005646-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANSELMO CUNHA PENA (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)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para no prazo de 05(cinco) 

comprovar nos autos o pagamento do horários periciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005678-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para comprovar o pagamento do 

honorários periciais, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003129-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MILANI (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça: CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de 

Justiça infra-assinada, que em cumprimento ao respeitável Mandado de 

Intimação do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, desta Comarca de 

Primavera do Leste/MT, extraído dos autos de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, Processo nº. 1003129-09.2017.8.11.0037 – PJE, em que 

Banco do Brasil S/A move contra Sueli Menegheti Mainardi, Pedro Augusto 

Menegheti Carneiro e Sonia Milani, dirigi-me à Rua Curitiba, nº. 637, Bairro 

Centro nesta, onde achei este imóvel fechado, porém ali reside o senhor 

Valmir que trabalha com Calhas e Coifas e não conheceu a senhora Sonia. 

Dirigi-me à Rua Blumenau, nº. 100, onde fui informada pelo senhor Wilson 

Marqueto, proprietário deste imóvel, há 24 anos, que a senhora Sonia 

trabalhou para ele, porém já faz mais de sete anos que ela foi embora e 

não deixou nenhum endereço para contatos. Portanto, NÃO FOI POSSÍVEL 

INTIMAR a senhora SONIA MILANI, razão pela qual faço a devolução deste 

mandado à Secretaria para que sejam tomadas as devidas providências 

legais. O referido é verdade e dou fé. Primavera do Leste, 30 de novembro 

de 2017. _________________________ Williange A. H. Rohden Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004365-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM E SABADIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Numero do Processo: 1004365-93.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: ERES MACHADO REQUERIDO: JARDIM E SABADIN Vistos 

etc. A suspensão do curso processual da execução deve ser objeto de 

requerimento formulado nos autos da ação executiva. No que tange à 

presente ação, suspendo o curso processual pelo prazo pactuado entre 

as partes, nos moldes do artigo 313, II, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação, em 10 

(dez) dias. Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com 

exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 

10/2007 - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de 

fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001356-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GRAZIELLA MARTINS FONTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GERALDINA DE OLIVEIRA NUNES MANOEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001356-26.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: ANGELA GRAZIELLA MARTINS 

FONTANA EXECUTADO: MARIA GERALDINA DE OLIVEIRA NUNES 

MANOEL Vistos etc. Trata-se de requerimento de requisição de 

informações econômico-fiscais da parte executada, sob o fundamento de 

que referido documento é imprescindível para a localização de bens da 

parte devedora, passíveis de penhora. A assertiva é pertinente, eis que o 

pleito executório encontra-se obstaculizado em razão da ausência de 

localização de bens penhoráveis. Assim, diante da total impossibilidade da 

parte exequente obter, extrajudicialmente, informações sobre a existência 

de outros bens ou rendas em nome do devedor, é necessária a pronta 

intervenção judicial para regular realização do direito invocado, haja vista 

que “só se apresenta razoável a iniciativa do juiz, quando for demonstrada 

a impossibilidade de a parte obter pessoalmente a informação” (NERY 

JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª 

ed. Ed. Revista dos Tribunais. p. 729). Por essa forma, em que pese a 

excepcionalidade da medida proposta, julgo legítima a pretensão do credor 

em obter esclarecimentos, mediante requisição judicial, sobre o cadastro 

patrimonial do devedor, visto que “esgotados os meios para localização 

dos bens do executado, é admissível a requisição, através do Juiz da 

execução, de informações à Receita Federal, face ao interesse da justiça 

na realização da penhora” (Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, 

DJU 08.05.2000). Destarte, autorizo a requisição de informações à Receita 

Federal, na forma postulada, via sistema INFOJUD, bem como pesquisa e 

inclusão no sistema RENAJUD, consoante postulado (id.10460783). 

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC. Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos 

ofícios prestando informações econômico-financeiras do contribuinte, 

serão eles destruídos por incineração ou processo equivalente, na forma 

do §2º do artigo 477 da CNGC. Cientifique-se a parte exequente sobre o 

cumprimento parcial da ordem de penhora online, consoante detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio de valores anexo. Intime-se a parte 

executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ). 

Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003247-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003247-82.2017.8.11.0037 AUTOR: OTAVIO CLAYTON NASCIMENTO DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Tendo em vista a justificava apresentada (Id.11415053), suspendo o 

curso processual por 6 (seis) meses. Expirado o prazo, intime-se a parte 

autora, por intermédio do respectivo mandatário legal, para manifestação, 

em 15 (quinze) dias. Em seguida, imediata conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 1º de março de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000376-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR WELZ SOARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO LUIGI TOMASETTI OAB - PR37758 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000376-45.2018.8.11.0037 EMBARGANTE: WILMAR WELZ SOARES 

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A Vistos etc. 

Certificada a tempestividade, recebo os embargos para discussão, sem 

efeito suspensivo. Ouça-se a parte exequente no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art.920, I). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000376-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR WELZ SOARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO LUIGI TOMASETTI OAB - PR37758 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000376-45.2018.8.11.0037 EMBARGANTE: WILMAR WELZ SOARES 

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A Vistos etc. 

Certificada a tempestividade, recebo os embargos para discussão, sem 

efeito suspensivo. Ouça-se a parte exequente no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art.920, I). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000454-73.2017.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN Vistos em correição 

permanente. Designe-se nova sessão de conciliação. Intime-se a parte 

autora, pessoalmente e por intermédio do mandatário legal, para suprir a 

omissão e proceder ao recolhimento das custas da carta precatória 

expedida para citação e intimação da parte requerida, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes do artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil. Evidenciado eventual abandono da 

causa por mais de 30 (trinta) dias, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (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)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo complementar 

aportado no Id. 12465563, em 15 (quinze) dias.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51737 Nr: 7467-92.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 7467-92.2007.811.0037 (Código 51737)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Banco de Lage Landes Brasil S/A e Outro

 Executado: Anderson Soares Fernandes

Vistos em correição permanente.

O executado não tem advogado constituído nos autos.

Destarte, chamo o feito à ordem e determino a intimação do executado, por 

edital, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, imediata 

conclusão.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46134 Nr: 1579-45.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA - 

OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT 9.035

 Processo nº 1579-45.2007.811.0037 (Código 46134)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Antônio Pereira Barbosa

 Executado: Orciole Alves Barbosa

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do executado Orciole Alves Barbosa 

(fls.140), suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, 

art.110), nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Requisite-se a certidão de óbito correlata ao Cartório de Registro Civil.

Aportando o documento, intime-se a parte exequente para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 2288-17.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIMIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2288-17.2006.811.0037 (Código 39820)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Gladimir Gaiatto

Vistos em correição permanente.

Frustrada a tentativa de localização pessoal do executado, bem como de 

seu cônjuge, intimem-se por edital, para manifestarem-se sobre a penhora, 

com prazo de 10 (dez) dias, nos moldes normativos (CPC, art. 841 e art. 

842).

Avalie-se o bem móvel penhorado (matrícula nº 6696), no prazo de 10 

(dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e 

laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - o bem, com as suas 

características, e o estado em que se encontrar; II - o valor do bem (CPC, 

art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes, na forma normativa, para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, 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.

Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil.

Para efeito de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição 

judicial, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se 

o credor hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual 

liquidação da cédula, em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152094 Nr: 5341-88.2015.811.0037

 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 - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DA S. NOGUEIRA - ME, LIELI DA SILVA 

NOGUEIRA, LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Processo nº 5341-88.2015.811.0037 (Código 152094)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado – SICREDI

Executados: L. S. Nogueira - ME e Outros

Vistos etc.

A execução foi proposta contra o devedor emitente da Cédula de Crédito 

Bancário L. S. Nogueira – ME, contra o avalista Lieli da Silva Nogueira, bem 

como contra o interveniente garantidor Luanderson Manoel Pereira Neto, 

portanto, a ausência de averbação da construção do imóvel sobre o lote 

da matrícula imobiliária registrada sob o nº 16.229 do Cartório de Registro 
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de Imóveis de Primavera do Leste (MT), não impede a formalização da 

penhora, apenas acrescendo o valor da benfeitoria.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira.

Às providências.

 Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59901 Nr: 7353-22.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERIO GOMES DA SILVA, ODETE MEDRADO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:MT/10.320-B, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:OAB/MT 9255, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 7353-22.2008.811.0037 (Código nº 59901)

Ação de Cobrança

Requerente: Esmerio Gomes da Silva e outro

Requerido: Banco Itaú S/A

 Vistos em correição permanente.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), a Frente Brasileira dos 

Poupadores (Febrapo) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 

chegaram a um consenso sobre as condições financeiras norteadoras do 

acordo que encerrará as disputas judiciais relativas aos planos 

econômicos das décadas de 1980 e 1990, mediante intermediação da 

Advocacia-Geral da União (AGU).

O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, autorizando a 

composição, com observância dos parâmetros consignado no instrumento 

de acordo.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse na adesão ao 

acordo, em 30 (trinta) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59995 Nr: 7415-62.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDICLEY JOSE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992A- MT, GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:MT/10.320-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 7415-62.2008.811.0037 (Código nº 59995)

Ação Ordinária

Requerente: Vandicley José Nunes Requerido: Banco Itaú S/A

 Vistos em correição permanente.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), a Frente Brasileira dos 

Poupadores (Febrapo) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 

chegaram a um consenso sobre as condições financeiras norteadoras do 

acordo que encerrará as disputas judiciais relativas aos planos 

econômicos das décadas de 1980 e 1990, mediante intermediação da 

Advocacia-Geral da União (AGU).

O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, autorizando a 

composição, com observância dos parâmetros consignados no 

instrumento de acordo.

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse na adesão ao 

acordo, em 30 (trinta) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161929 Nr: 1214-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, JOSÉ ANTONIO 

ANTUNES, LEANDRO BORGES CABRAL, RAPHAEL TOLEDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA H. ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25.009 PR, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:AOB/25009

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “A parte requerida, em petição 

fundamentada, postula pela expedição de ofício ao INTERMAT para 

imediato prosseguimento do processo administrativo de regularização de 

ocupação nº 712562-2013, independentemente de carta de confrontação 

de Gerson Salvadori até o momento de expedição do título definitivo. A 

pretensão material fundamenta-se, em síntese, na demora ocasionada por 

eventual arquivamento do processo de regularização pelo órgão 

competente, convicção de procedência do pedido inicial e problemas de 

saúde que demandaram a cessão dos direitos possessórios. Instada a 

manifestar-se, a parte requerida refutou os argumentos, pugnando pelo 

indeferimento do pedido. É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

prosseguimento do processo de regularização fundiária, na forma 

postulada pelo autor, é notoriamente inconveniente para a garantia 

processual. Há que se registrar, inicialmente, que ao contrário do afirmado 

a decisão judicial. Conjecturar implica em assumir os riscos da alienação 

da coisa litigiosa, inclusive por evicção. Por todas as questões 

processuais e administrativas (apontados pelo INTERMAT) delineadas, 

mantenho a suspensão do processo administrativo. Remeta-se certidão 

processual, na forma postulada pelo INTERMAT (fls.665). Autorizo, por 

fim, a requisição ao INTERMAT, na forma postulada (fls.607).Transcorrido 

o prazo para cumprimento das missivas, solicite-se a devolução das 

cartas precatórias aos Juízos Deprecados. Uma vez encerrada a 

instrução processual e apresentando a causa questões complexas, 

substituo as alegações finais orais por apresentação das razões finais 

escritas, que serão apresentadas pelos autores e pelos réus, em prazos 

sucessivos de 15 (quinze) dias, mediante vista dos autos, nos moldes do 

artigo 364, §2º, do Código de Processo Civil. Expirados os prazos para as 

alegações finais, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140202 Nr: 10331-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Requerido para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61535 Nr: 1410-87.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JUNIOR DANTAS ARAÚJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO RECHE - OAB:, 

FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 INTIMO as partes para os termos da sentença, em síntese: ISTO POSTO, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Fábio Júnior Dantas 

Araújo em face de Taufick Miguel Chedick.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil 

reais), por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, especificamente pelo julgamento antecipado do pedido, 

fato que abreviou o labor profissional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37243 Nr: 5226-19.2005.811.0037

 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: JUNIAS RONALD BRAUN, BRIGITTE GRUNEMBERG 

BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 INTIMO as partes para os termos da sentença, em síntese: ISTO POSTO, 

PRONUNCIO A DECADÊNCIA E JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

causa, por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil, especificamente pelo julgamento antecipado do pedido, 

fato que abreviou o labor profissional.

O valor da causa não deve ser atualizado para efeito de cálculo de 

honorários. O percentual obtido é que deve ser acrescido de correção 

monetária a partir da data da propositura da ação e juros moratórios a 

contar da sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29550 Nr: 1867-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 INTIMO as partes para os termos da sentença, em síntese: Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora da ação monitória ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, notadamente pelo trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O valor da causa não deve ser atualizado para efeito de cálculo de 

honorários. O percentual obtido é que deve ser acrescido de correção 

monetária a partir da data da propositura da ação e juros moratórios a 

contar da sentença.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103864 Nr: 2803-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BURIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO LORENZON - ESPÓLIO, IRES 

LORENZZON, SIDNEI LORENZZON, VOLNEI LORENZZON, CLODINEI 

LORENZZON, ROSANA LORENZZON, ARLEI LORENZZON, EDINEI 

LORENZZON, ELISIANE LORENZZON, EVOLNEI LORENZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:7.440/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:3.167/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 INTIMO a parte embargante para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75001 Nr: 7319-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NILSON, MARIA EMILIA SILVA 

GADONSKI NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 Processo nº 7319-76.2010.811.0037 (Código 75001) Ação de Execução 

por Quantia Certa Exequente: Jaú Comércio de Produtos Agrícolas Ltda- 

EPP Executado: Alexandre Nilson e Outra

Vistos em correição permanente.

A parte executada questiona a capacidade processual da empresa 

exequente, em face da extinção, com baixa de inscrição, circunstância 

que ensejaria a extinção processual.

A tese, todavia, não pode ser acolhida.

Embora a empresa esteja extinta e, portanto, não possa mais postular em 

Juízo, a baixa ocorreu no ano de 2015, data posterior à propositura da 

ação, circunstância que legitima a regular sucessão processual.

Com efeito, “os sócios, assim como possuem o ônus de ocasionalmente 

responder pessoalmente pelas dívidas da sociedade cobrada após a 

baixa, detêm o direito de reclamar, em nome próprio e na proporção de 

participação do capital, os eventuais bônus tocantes ao patrimônio social 

amealhado posteriormente ao encerramento civil da pessoa jurídica” (TRF1 

– Apelação Cível AC 36404 MG 2000.38.00.036404-1).

Não há, portanto, causa legítima para a extinção processual, desde que os 

sócios se habilitem no polo ativo da relação jurídica processual.

Destarte, em razão da dissolução da empresa Jaú Comércio de Produtos 

Agrícolas Ltda - EPP, intimem-se os sócios para integralizarem o polo ativo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100665 Nr: 8349-49.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE BUENO FRICK
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEONIR DA SILVA, FUAD KAIRUZ 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8349-49.2010.811.0037 (Código 100665)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos

Requerente: Gilvane Bueno Frick

Requerido: João Leonir da Silva

Requerido: Fuad Kairuz Junior

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.130), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de intimação pessoal por ausência de localização, 

intime-se por edital.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 03 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74955 Nr: 7273-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANE BUENO FRICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEONIR DA SILVA, FUAD KAIRUZ 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7273-87.2010.811.0037 (Código 74955)

Medida Cautelar de Sequestro

Requerente: Gilvane Bueno Frick

Requerido: João Leonir da Silva

Requerido: Fuad Kairuz Junior

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.118), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, intime-se por edital.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 03 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71480 Nr: 3795-71.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA LOPES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIXDA SILVA - 

OAB:7507-MT, ANA ACÁCIA CHRISTO CABRAL - OAB:MT/14.514, 

ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT 13605-A, Vagner Spiguel Junior - 

OAB:12209/MT

 Processo nº 3795-71.2010.811.0037 (Código 71480)

Ação Indenizatória Requerente: Janaina Lopes Magalhães

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 03 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69437 Nr: 1744-87.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA NICOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

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

OAB:13842-A/MT

 Processo nº 1744-87.2010.811.0037 (Código 69437)

Ação de Cobrança c/c Pedido de Exibição de Documentos

Requerente: Marcia Maria Nicolini

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.103), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 03 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67809 Nr: 190-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ KOVALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:RS/66.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Processo nº 190-20.2010.811.0037 (Código 67809)

Ação de Cumprimento de Sentença Exequente: Verdes Vales Distribuidora 

de Pneus Ltda

Executados: Mauro Luiz Kovaleski

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.71), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 03 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149179 Nr: 3935-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUCK E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLÓVIS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Processo nº 3935-32.2015.811.0037 (Código 149179)
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Ação de Execução de Título Extrajudicial

Requerente: Lauck e Cia Ltda -ME

Requerido: Wilson Clóvis Moreira

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.82), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104799 Nr: 3784-08.2011.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMITRI KUZMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3784-08.2011.811.0037 (Código 104799)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Dimitri Kuzmin

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Dimitri Kuzmin, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte 

autora (fls.52).

Intimada pessoalmente, por via postal, nos moldes do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil, a parte autora quedou-se inerte, consoante 

certidão inclusa (fls.54).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da 

paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por 

conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao 

abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 05 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43768 Nr: 5816-59.2006.811.0037

 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: RVR, RVSB, JEdS, SDS, ETSDS, ETSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSM, CDSM, GMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/10691-E, VINÍCIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696

 Processo nº 5816-59.2006.811.0037 (Código 43768)

Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito c/c Danos Morais e Alimentos 

Provisórios

Requerente: Raíssa Vitória Silva Rocamora

Requerente: Rômulo Vinícius Silva Borges

Requerente: Eli Teresinha Saldanha da Silva

Requerente: José Ernesto da Silva

Requerente: Simone da Silva

Requerente: José Alberto da Silva

Requerido: Valério da Silva Moura

Requerido: Celso da Silva Moura

Requerido: Gilberto Machado Custódio

Vistos em correição permanente.

Para efeito de aferição da legitimidade da sucessão processual, intime-se 

a Sra. Simone da Silva para informar se é a única herdeira do autor 

falecido e, em caso negativo, se o inventário já foi ultimado, em 15 (quinze) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 02 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103864 Nr: 2803-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BURIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO LORENZON - ESPÓLIO, IRES 

LORENZZON, SIDNEI LORENZZON, VOLNEI LORENZZON, CLODINEI 

LORENZZON, ROSANA LORENZZON, ARLEI LORENZZON, EDINEI 

LORENZZON, ELISIANE LORENZZON, EVOLNEI LORENZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:7.440/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:3.167/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº 2803-76.2011.811.0037 (Código 103864)

Ação de Embargos de Terceiro

Embargante: Alexandre Burin

Embargados: Ires Lorenzon e Outros

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento da executada Ires Lorenzzon, suspendo o 

curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargante para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

Outrossim, a ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da 

penhora incidente sobre bem móvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Ação de Execução nº 2-91.1991.811.0037), quais 

sejam: Volnei Lorenzzon e Outros, na qualidade de parte exequente; Tema 

Aviação Agrícola Ltda, na qualidade de executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498)

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

15 (quinze) dias.

Por fim, verificada a irregularidade da representação da parte, suspendo o 

curso processual e determino a intimação da parte embargada para 

saneamento do vício, mediante apresentação do instrumento de mandato 

outorgado ao causídico subscritor da contestação (fls.140/149), em 15 

(quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.
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Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5688 Nr: 56-47.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROQUÍMICA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT

 Processo nº 56-47.1997.811.0037 (Código 5688)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Microquímica Indústrias Químicas Ltda

Executado: Arnaldo Guadagnin

Vistos etc.

Revogo a determinação judicial derradeira (fls.430).

Extinto o processo pelo pagamento, consoante comando sentencial 

(fls.357), determino o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

autos.

Em seguida, determino o retorno dos autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 9231 Nr: 119-67.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº 119-67.2000.811.0037 (Código nº 9231)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Arnildo Guadagnin

Executado: Valdeci Antônio Guadagnin

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente, por mandado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão (fls.304), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Frustrada a tentativa de intimação pessoal, intime-se por edital.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60853 Nr: 648-71.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEVEDO DE CASTRO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:7681/MT, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 648-71.2009.811.0037 (Código 60853)

Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

 Exequente: Contudo Materiais Para Construção Ltda.

Executado: Azevedo de Castro e Cia Ltda.

Vistos em correição permanente.

Tratando-se de empresa em processo de recuperação judicial, intime-se a 

exequente para justificar a renúncia ao crédito remanescente, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34953 Nr: 3061-96.2005.811.0037

 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: ANTONIO DAL SÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ DIESEL S/A IND. E COM. DE 

VEÍCULOS, SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO COSTA - 

OAB:76146/SP, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILAMAR DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8195A/MT, GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:MT/10.320-B, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:MT 8.194-A

 Processo nº 3061-96.2005.811.0037 (Código 34953)

Ação Cominatória c/c Reparação de Danos por Ato Ilícito

Requerente: Antonio Dal Solio

Requerido: Cuiabá Diesel S/A Ind. e Com. de Veículos

Requerido: Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda.

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual configuração 

da decadência em relação à requerida Cuiabá Diesel S/A Ind. e Com. de 

Veículos, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192503 Nr: 5024-22.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME KOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7209/PR, MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - OAB:MT/ 22109, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Processo nº 5024-22.2017.811.0037 (Código 192503)

Embargos à Execução com Pedido de Entrega de Coisa Incerta

 Embargante: Guilherme Kok

Embargado: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6455 Nr: 797-53.1998.811.0037

 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): DOMINGOS RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ALVES DE MATOS - 

OAB:4502, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:MT/6.525

 Processo nº 797-53.1998.811.0037 (Código 6455)

Cumprimento de Sentença/ Honorários Sucumbenciais

Exequente: Adalberto Alves de Matos

Executado: Domingos Ruaro

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Adalberto Alves de 

Matos em face de Domingos Ruaro, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte executada arguiu a prescrição dos honorários sucumbenciais, 

uma vez que inexistia requerimento de cumprimento de sentença pelo 

credor dos honorários (fls.263).

Instado a manifestar-se quanto a arguição de prescrição, o exequente 

postulou pela rejeição da matéria arguida, bem como pela condenação do 

executado em honorários (fls.272/273).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A sentença exequenda que condenou o executado ao pagamento de 

honorários advocatícios, arbitrados na importância de R$2.000,00 (dois mil 

reais), transitou em julgado em 26 de janeiro de 2007.

O credor dos honorários sucumbenciais, ora exequente, postulou em 27 

de novembro de 2017 pelo cumprimento da sentença (fls.269).

Nos termos do artigo 25, II, da Lei nº 8.906/1994, prescreve em cinco anos 

a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do 

trânsito em julgado da decisão que os fixar.

Diante disso, a prescrição do crédito exequendo é patente.

 Isso posto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145673 Nr: 2402-38.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHAES - OAB:17567 MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2402-38.2015.811.0037 (Código 145673)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação Executiva

Requerente: Banco Volkswagen S/A.

Requerida: Cleide Marques da Cunha

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação Executiva 

proposta por Banco Volkswagen S/A. em face de Cleide Marques da 

Cunha, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação, noticiando pagamento integral extrajudicial formalizado 

pela parte ré (fl.65).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes pela parte autora, a teor do disposto 

no artigo 90 do Código de Processo Civil.

Autorizo a extração dos documentos que instruem a petição inicial, 

mediante a substituição por fotocópias.

Revogo a medida liminar.

Recolha-se o mandado de busca e apreensão

Baixem-se as medidas restritivas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 7279-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISÉLIA CRISTINA D'AVIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA SOCIEDADE MANTENEDORA DE 

ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karen Alexandra Eller - OAB:MT 

15.480-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7279-84.2016.811.0037 (Código 173766)

Mandado de Segurança

Requerente: Gisélia Cristina D’aviz

Requerido: Reitor da Sociedade Mantedora de Ensino e Cultura de 

Primavera do Leste - MT

.

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 inicial para regularizar sua 

atuação processual, apresentando o instrumento de mandato, inclusive 

com o poder expresso para desistir, 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), 09 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69611 Nr: 1918-96.2010.811.0037

 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: ROMEU FROELICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LÚCIO BORGES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BATISTA DE 

VASCONCELOS - OAB:6259-B/MT

 Processo nº 1918-96.2010.811.0037 (69611)

Ação de Reparação de Danos Materiais

 Requerente: Romeu Froelich

Requerido: Wander Lúcio Borges Gomes
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Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para apresentarem as razões finais escritas, que 

serão apresentadas pelo autor e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 

(quinze) dias, mediante vista dos autos, nos moldes do artigo 364, §2º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para 

julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13679 Nr: 1992-05.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CASADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Anaides Cabral Neto - 

OAB:OAB/MT 7.859-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Processo nº 1992-05.2000.811.0014 (13679)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Célio Casadia

Executado: Espólio de Vilceu Francisco Marchetti

Vistos em correição permanente.

Para aferir a regularidade da representação processual e até da 

legitimidade da parte, intime-se o exequente para informar sobre a 

eventual ultimação do inventário, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8428 Nr: 76-38.1997.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A, ALAN VAGNER 

SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, VASCO RIBEIRO G. DE MEDEIROS - OAB:3665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº 76-38.1997.811.0037 (8428)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Alan Vagner Schmidel

Executado: Tamil Indústria e Comércio de Milho e Derivados LTDA

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar a cópia atualizada da 

matrícula imobiliária relativa ao imóvel cuja penhora se postula, em 10 (dez) 

dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105421 Nr: 4435-40.2011.811.0037

 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: LUCIENE BOA VENTURA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LEANDRO DE BARROS, BANCO 

ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT, ROSANA ESTEVES 

MONTEIRO - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - 

OAB:17225/B

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 15h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 17 de janeiro de 2017.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 1517 Nr: 606-71.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BACALTCHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIO TIRLONI, CÉSAR ANTÔNIO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA - OAB:5685/MT

 Visto,

Realizou-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD em nome dos 

executados, a qual logrou êxito, inserindo as restrições judiciais, conforme 

documento anexo.

Com isso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que 

tome ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Caso não seja localizado, intime-o por edital, as expeças do 

exequente.

Em análise aos pedidos do item A, em consulta ao sistema Renajud 

verificou que veiculo esta em nome de terceiro, conforme documento 

anexo. Assim, sobrestá-se a análise do pedido, devendo intimar o autor 

para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, concluso para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120901 Nr: 3393-82.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LÍVIO ZATTI - ME, SADI LÍVIO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

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

OAB:11482-B/MT

 Nos termos da decisão de p. 119, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar anamento ao feito, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172727 Nr: 6658-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIL RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, defere-se o pedido. Aguarda-se 

manifestação da parte. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17645 Nr: 2454-25.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, intime-se o exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. Caso inerte, intime-se 

pessoalmente o exequente para dar prosseguimento no feito no prazo de 

05 (cinco) dias sob pena de extinção. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157032 Nr: 7654-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BELINATI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142654 Nr: 998-49.2015.811.0037

 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: MARCONDES MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750, SONIA MARIA BENDO LECHUGA - OAB:OAB/MS 9100, 

VIVIAN LEÃO MACEDO - OAB:OAB/MT 98.867

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, defere-se o pedido, concedendo 

prazo de 15 (quinze) dias sucessivos, o qual inicia-se com o requerente. 

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Daline Alves Pires (Estagiária de Gabinete) 

que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161561 Nr: 1080-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baroni Transporte LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174628 Nr: 7737-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:MT 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74405 Nr: 6724-77.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:MT 15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 

58647, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:7925-PR, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:PR 31722

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 155/163, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30839 Nr: 3089-98.2004.811.0037

 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: PEDRO MANOEL ROXO APARÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO WILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ASSEF SERRANO - 

OAB:OAB/MS 15.389, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, TRAJANO CAMARGO 

DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Visto,

Conforme exposto no acórdão há necessidade de averiguar a situação do 

imóvel e as atividades exercidas, diante da situação fática deduzida no 

processo (p.254/258).

Assim, nos termos do artigo 139 do CPC, converte-se o julgamento em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 121 de 691



diligência, devendo solicitar as informações supracitadas a SEMA e a 

INTERMAT, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe-se os documentos 

necessários.

Com a resposta, ciência as partes. Após, concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164244 Nr: 2318-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR, MARIA ROSA 

PICCININ, SADI LUIZ PICCININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Visto,

Acolhe-se a retificação de p.77/78 e homologa-se, devendo os autos 

permanecer no arquivo provisório, até o integral cumprimento do acordo, 

conforme decisão retro.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166650 Nr: 3514-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSSETO, CATIA HORNER DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KENEYUKI - OAB:198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar sobre a devolução da carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104208 Nr: 3167-48.2011.811.0037

 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): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 152849 Nr: 5748-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO:Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015, do Código de Processo Civil, para o fim 

de consolidar nas mãos do autor a posse direta do bem, possibilitando a 

expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos 

bens.Oficie-se o DETRAN desta Comarca, comunicando estar autorizado a 

proceder à transferência para o autor ou a terceiros que indicar.Custas e 

taxas judiciarias pagas (p.22/24).Condena-se o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios, que se fixa no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de 

Processo Civil). Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 866 Nr: 300-05.1999.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BACALTCHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIO TIRLONI, CÉSAR ANTÔNIO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior - 

OAB:5095-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA - OAB:5685/MT

 Visto,

Indefere-se o pedido de p.306, uma vez que o processo foi extinto, sem 

julgamento de mérito (p.280), tendo transitado em julgado (p.285), e não se 

vislumbrando motivos para seu seguimento.

Desta forma, determina-se seu desapensamento do processo id.1517, 

remetendo-o novamente ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170533 Nr: 5489-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEZAR DALLA CORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposto por 

Associação Beneditina da Providencia (Colégio Mae da Divina Providencia) 

contra Valtezar Dalla Corte, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo (p.50/51).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 01/05/2018, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido.

Após, certifique-se e concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126197 Nr: 8762-57.2013.811.0037

 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: EDSON LUIZ DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 
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ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Visto,

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Edson Luiz Duarte de 

Oliveira contra Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat, ambos 

qualificados.

O executado efetuou o pagamento do débito (p.136/137).

Intimado, o exequente requer a expedição de alvará para levantamento 

dos valores pagos pelo executado (p.139).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará em favor do 

exequente, observando os dados bancários apresentados a p.139.

Após, nada mais sendo postulado, dê-se baixa dos autos, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177498 Nr: 9324-61.2016.811.0037

 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: ÉRICO GIARETTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184

 Visto,

Considerando o depósito realizado pela parte requerida à p.120/123, 

intime-se o requerente para informar se concorda com o valor depositado, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de discordância, para dirimir eventuais dúvidas, remeta-se os 

autos a contadora deste juízo, para apresentar o cálculo da divida 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o cálculo, intimem-se as partes para querendo, se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo concordância com o valor já depositado, concluso.

Por fim, considerando que houve pagamento dos honorários periciais, 

expeça-se alvará em favor do perito, conforme determinado a p.116.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179666 Nr: 10424-51.2016.811.0037

 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: WAGNER SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 (...) DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente o pedido inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar a 

Mapfre Seguros Gerais S/A ao pagamento da indenização securitária por 

invalidez permanente – DPVAT à parte autora Wagner Silva de Souza, no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Conforme entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial 

Repetitivo e posteriormente Sumulado, na data do acidente, incidindo juros 

moratórios desde a citação, conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ 

e a correção monetária da indenização por morte ou invalidez do seguro 

DPVAT incidirá a partir do evento danoso, quando do julgamento de 

recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC

Condena-se a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que se 

fixa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 8°, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117595 Nr: 8273-54.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, VANDERLEI 

JOSÉ GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN, VOLMIR 

GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN, CLARICE CANZI GUADAGNIN, 

ODETE PUTTON GUADAGNIN, JANETE PUTTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Banco do Brasil em 

face de Valdeci Antonio Guadagnin e Outros, visando o cumprimento da 

sentença de p. 139.

Inicialmente intime-se o exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada da divida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com a apresentação da planilha intimem-se os executados para 

pagar os valores indicados pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado 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 (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalte-se que, os 

honorários acima fixados somente serão devidos, após escoado o prazo 

para pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Decorrido o prazo, não havendo pagamento, concluso para análise dos 

demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159178 Nr: 21-23.2016.811.0037

 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: JUAREZ GUSTAVO FERNANDES PAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

Valdir Ariones Pimpinati Junior - OAB:OAB/MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre o documento de fls. 94/95, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140272 Nr: 10386-10.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÇA NOGUEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS E AZEVEDO 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...) DISPOSITIVO Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz o julga 

procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial no valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), 

devendo ser descontado desse valor a quantia de R$ 3.959,49 (treze 

novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), 

referente à liquidação das cotas que os executados possuíam junto à 

credora.

A correção monetária incidente a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação (STJ- REsp 1.556.834-SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe 

10/8/2016).

Custas e taxas judiciais pagas (p.27/28).

Em razão do princípio da causalidade, além das custas e despesas 

processuais desembolsadas pelo autor, o réu suportará os honorários 

advocatícios de 20% do valor da condenação atualizado, com fundamento 

no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138350 Nr: 9235-09.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSSTUMPF CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MASCHIO, AGRO MG PRESTADORA 

DE SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, SOELI BOENO CAMARGO PAZ - OAB:34784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 2305-82.2008.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL BRASIL TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, UMBERTO 

JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Elizabete devecchi - 

OAB:9223/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a devolução da carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 1576-56.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105205 Nr: 4198-06.2011.811.0037

 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: SEBASTIÃO GERALDO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, CAIO HILÁRIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 

253.825, GIOVANA BENVENUTTI - OAB:OAB/PR 26.631, GISELLE 

SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT

 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 devolução da carta de intimação encaminhada ao 

executado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125673 Nr: 8240-30.2013.811.0037

 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: ALCIMAR MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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.: 37310 Nr: 5119-72.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT 16.154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:10.365-A, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Syngenta Proteção de 

Cultivos Ltda contra Ronivaldo de Souza Camargo, ambos qualificados nos 

autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

suspensão do feito, e ante o cumprimento a extinção com a desistência do 

prazo recursal (p.248/251).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Considerando que ficou estipulado no acordo que o pagamento seria 

realizado em 28/03/2018 e que até a presente data nenhuma das partes 

informou que houve descumprimento, o Estado-Juiz, HOMOLOGA o 

acordo supracitado e a renuncia ao prazo recursal, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos em consonância com o artigo 487, III, “b” com 

fulcro no Código de Processo Civil.

Custas e taxas pagas.

Honorários conforme convencionado entre as partes.
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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 Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167361 Nr: 3868-33.2016.811.0037

 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: SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBUSTO IND. MECANICA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:MT 6740, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:MT 4635, 

LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:MT 6905E, LUIS GUSTAVO BANZI 

TONUCCI - OAB:19000/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:MT 

11864, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69264 Nr: 1572-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 460, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149001 Nr: 3844-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VIEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifstar sobre a devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157352 Nr: 7818-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18.597

 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 devolução da Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114795 Nr: 5307-21.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora 

requerida para manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118794 Nr: 1164-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE INACIO FONSECA RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175777 Nr: 8412-64.2016.811.0037

 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: ILVA DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE PUNDRICH MULLER - 

OAB:20836/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio rivelli - OAB:OAB/MT 

19.023-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autora), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65896 Nr: 5695-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LUCA, MÁRCIO ALIOMAR ALVES, 

MARISTELA DE LUCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125922 Nr: 8490-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GEOVANI FONSECA GEAROLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAFAREL E CIA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29075 Nr: 1421-92.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irondina Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Andre Molossi - 

OAB:7592-B/MT

 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, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 2485-69.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO, GILMAR LUIZ 

CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120784 Nr: 3273-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GONÇALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119456 Nr: 1865-13.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARQUES OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, BOTELHO PIMENTEL 

E CARVALHO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 11287

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado(autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 949 Nr: 43-82.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, GRANOSUL 

AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLI RUPPEL, Servira Ruppel, ALDACIR 

BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773, FÁBIO PASCUAL ZUANON - OAB:OAB/SP 

172.589, OTHON FIALHO BLESSMAN - OAB:MT 5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A

 Nos termos da decisão de p. 400, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para, manifestar sobre a petição de p. 

402/429, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50467 Nr: 5787-72.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, Joana Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MÁRCIO DE BARROS 

- OAB:, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 

13.994-A, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT 13.994-A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 

2680, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:RO/2484, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o executado, para 

manifestar sobre a petição de p. 89/90, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120137 Nr: 2606-53.2013.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIZ SOLDERA, Osvânia Bombarda Soldera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOLDERA CARNEIRO - 

OAB:4856/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o autor, para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72246 Nr: 4561-27.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA COSTA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA, VALDICIR 

FAÉ, UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 
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OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, 

LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (REQUERIDO), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143243 Nr: 1282-57.2015.811.0037

 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: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Rickgrain Importação e Exportação 

Ltda, CNPJ: 06084992000169, brasileiro(a), Endereço: Avenida Beira Mar, 

157, Sala 03, Bairro: Centro, Cidade: Imbituba-SC

Resumo da Incial:A Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito 

Glenda Moreira Borges, nos autos do processo Processo 

1282-57.2015.811.0037 - Código 143243, que tramita pela da 3ª Vara Cível 

da Comarca de Primavera do Leste/MT, na forma da lei, etc. Faz saber a 

RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, empresa privada 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06084992000169, com sede na 

Avenida Beira Mar, nº 157, sala 03, Centro, Imbituba-SC, que por parte de 

T.J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), CNPJ sob o nº 

20.221.401/0001-89 e TOTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

CNPJ sob o nº 05.734.875/0001-30 lhe foi ajuizada uma Ação De Sustação 

De Protesto constando na inicial que a empresa Ré mandou para as 

Autoras as Duplicatas números 3838/209 e 3838/189, com prazos, 

valores e datas aleatórios, tratando-se, portanto, de duas duplicatas frias, 

visto que as Autoras nada compraram da Ré nem contrataram qualquer 

serviço da mesma, que em virtude das Autoras não terem quitado estes 

títulos, a Ré os remeteu para Cartório, para que os mesmos fossem 

protestados, de modo que não restou outra alternativa para as Autoras 

que senão ajuizarem a ação de sustação de protesto, onde foi pleiteado 

liminarmente ordem para a sustação dos protestos, referentemente as 

Duplicatas Mercantis números 3838/209 e 3838/189, a procedência da 

ação, para determinar a sustação definitiva dos protestos, a condenação 

da Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, e 

a citação da Ré. Visto que a Ré atualmente encontrando-se em lugar 

incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital, para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, que começará a fluir após o 

prazo de 20 (vinte) dias. Será o presente edital, afixado e publicado na 

forma da lei. Primavera do Leste, 28 de novembro de 2017.

.

Processo 1282-57.2015.811.0037

Código 143243

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de p.35 e determina-se a 

citação por edital do requerido, 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 em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.Após, 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 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141088 Nr: 227-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), TOTAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Rickgrain Importação e Exportação 

Ltda, CNPJ: 06084992000169, brasileiro(a), Endereço: Avenida Beira Mar, 

157, Sala 03, Bairro: Centro, Cidade: Imbituba-SC

Resumo da Incial:A Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito 

Glenda Moreira Borges, nos autos do processo Processo 

227-71.2015.811.0037 - Código 141088, que tramita pela da 3ª Vara Cível 

da Comarca de Primavera do Leste/MT, na forma da lei, etc. Faz saber a 

RICKGRAIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, empresa privada 

devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06084992000169, com sede na 

Avenida Beira Mar, nº 157, sala 03, Centro, Imbituba-SC, que por parte de 

T.J. FERNANDES (ARQUITETARE CASA), CNPJ sob o nº 

20.221.401/0001-89 e TOTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

CNPJ sob o nº 05.734.875/0001-30 lhe foi ajuizada uma ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais constando na 

inicial que a empresa Ré mandou para as Autoras as Duplicatas números 

3838/209 e 3838/189, com prazos, valores e datas aleatórios, tratando-se, 

portanto, de duas duplicatas frias, visto que as Autoras nada compraram 

da Ré nem contrataram qualquer serviço da mesma, que em virtude das 

Autoras não terem quitado estes títulos, a Ré os remeteu para Cartório, 

para que os mesmos fossem protestados, de modo que não restou outra 

alternativa para as Autoras que senão ajuizarem a ação de sustação de 

protesto e esta ação, onde foi pleiteado a procedência da ação para 

declarar que as Autoras nada devem para a Ré, com relação aos títulos 

de crédito números 3838/209 e 3838/189, manter em definitivo a ordem 

que determinou a sustação do protesto, condenação da Ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Visto que a Ré 

atualmente encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada 

a sua citação por edital, para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

que começará a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias. Será o presente 

edital, afixado e publicado na forma da lei. Primavera do Leste, 28 de 

novembro de 2017.

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido (p.65) e determina-se a 

citação do requerido por edital, devendo a 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 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. Após, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159420 Nr: 149-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REUNIDAS COMERCIAL IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:MT/14533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de manifestar sobre a 

certidão de p. 100, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71658 Nr: 3973-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME, ANTÔNIO MEDRADO DOS SANTOS, RENILCE GONÇALVES 

LEITE MEDRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819, VALTERCIO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34845 Nr: 2890-42.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da certidão de registro de penhora, bem como 

retirá-la, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147521 Nr: 3258-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO ANTONIO ROMAN - ESPÓLIO, LENIR ROMAN, 

PAULO ROBERTO DONIN, JOSE PAULO GONÇALVES, JONAS 

GONÇALVES, DECIO CADORE - ESPÓLIO, LORISETE AGUIDA CADORE, 

JOSE PAULO GONÇALVES, ANTONIO SANTO RENOSTO- ESPOLIO, 

MARINA CADORE, ROBERTA CADORE, LUCINDA FRANCO PARO, JOÃO 

GONÇALVES - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO VALERIO FERRARI - 

OAB:PR/33830, LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - OAB:45893/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125883 Nr: 8450-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAN LOUR COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS 

LTDA - ME, FRANCIELE LOURENCETTE, SADI LÍVIO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 64/65, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 187990 Nr: 2945-70.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINA MOISES MENDONÇA - 

OAB:SP 210.867, NAJARA B. RODRIGUES RIBEIRO - OAB:SP 291340

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 188/191, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116314 Nr: 6953-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN TRANSPORTES LTDA, JEAN 

CARLOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 7790-19.2015.811.0037

 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: INÁCIO JOSÉ KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135945 Nr: 7506-45.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR DIRCEU GUMIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 38462 Nr: 1006-41.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADALT ADM. PART. E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT, SANDRO HENRIQUE ARMANDO - 

OAB:128510/SP, SERGIO LUIZ FREITAS DA SILVA - OAB:81057/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar, no prazo de 05 dias, a certidão de existência de débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 51471 Nr: 6775-93.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE - 

OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119624 Nr: 2060-95.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA LENIR DE 

ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

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

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 228/231, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6834 Nr: 284-85.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA, MÁRIO CESAR 

CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SCODRO LTDA, JARDELINO 

SCODRO, VIRGILIO SCODRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DIAS - 

OAB:11.200

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARIO CREMA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105229 Nr: 4227-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - 

OAB:GO/ 32.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112034 Nr: 2472-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTA MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145583 Nr: 2344-35.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE COMERCIO ESPETOS DE CARNE E 

CALDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora que 

os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69845 Nr: 2153-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WAGNER AUGUSTO BUSS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176264 Nr: 8667-22.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MIEZERSKI, Sabrina Lopes 

Testa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:MT/19369/O, 
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RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALEX ROECE ONASSIS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 190925 Nr: 4251-74.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR MIEZERSKI, Sabrina Lopes Testa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, fabio lu - OAB:31149

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALEX ROECE ONASSIS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176302 Nr: 8688-95.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, OLGA 

IOLANDA LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 . DISPOSITIVO:Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga 

PROCEDENTE os pedidos iniciais e resolve o mérito da ação, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, do Código de Processo Civil, para o 

fim de condenar as Requeridas Adriane Iolanda Lerner Kumm e Olga 

Iolanda Lerner, ao pagamento da obrigação nos termos da inicial.Em razão 

do princípio da causalidade, além das custas e despesas processuais 

desembolsadas pelo autor, as requeridas suportarão os honorários 

advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação, com fundamento 

no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 425-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067/SP, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WILLIAN DIAS CAVERSAN, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101996 Nr: 1413-71.2011.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI, TEREZA ALVES 

DE BARROS CALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, ILISEU 

CARLOS KOZIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LÉO NUNES, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO 

PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO 

CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, 

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 5807-97.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME, ANGÊLA MARIA WALDOW, JAMES RAFAEL WALDOW, 

ELISANGELA REGINA GONÇALVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43273 Nr: 5684-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES, GUILHERME 

FARIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131200 Nr: 3741-66.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. COSTA E FOGAÇA COSTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43638/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:MT/ 14394

 Nos termos da decisão de p. 137/138, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para no prazo comum de 05 dias, 
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manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, havendo 

concordência, deverá a parte requerente providenciar o pagamento dos 

honorários.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170240 Nr: 5338-02.2016.811.0037

 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: GIOVANI DADALT CRESPANI, JOÃO FELIPE SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE TUNES PEREIRA VILELA, LINALDO 

TUNES PEREIRA, MAGDA TUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIZ CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 1741-74.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIAGRO-COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, JOSÉ MARCELO MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÕA MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 19038 Nr: 868-16.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI EDEGAR ABEEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MILTON DABUL POMPEU DE BARROS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000806-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAMANTINA LEITE DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000806-94.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 12 de abril de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judicial Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005365-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORDEIRO PERAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005365-31.2017.8.11.0037 AUTOR: 

VALDIR CORDEIRO PERAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,12 de abril de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141813 Nr: 607-94.2015.811.0037

 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: LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Declaro encerrada a instrução. Dê-se vista às partes para 

apresentaram alegações finais remissivas, no prazo legal. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126819 Nr: 9349-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA GRACIELA LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134086 Nr: 6071-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO COSTA FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 
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representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123220 Nr: 5765-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECY JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Processo nº: 5765-04.2013.811.0037 (Código 123220)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134086 Nr: 6071-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO COSTA FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5209-0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164298 Nr: 2354-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES REI DE DACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192MT, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A 

MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o autora para no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127098 Nr: 82-49.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115361 Nr: 5910-94.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAC, ROSIMEIRE LOPES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLY GARCIA PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010665-54.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO JACINTO GEBERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEILA ADRIANE STOLLMEIER (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

8010665-54.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 8.737,70; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS]; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: TARCISIO 

JACINTO GEBERT Parte Ré: EXECUTADO: SCHEILA ADRIANE STOLLMEIER 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: SCHEILA ADRIANE STOLLMEIER 

Endereço: Rua DONA LUIZA, 367, JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 
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despacho proferida nos autos e a seguir transcrita. Despacho/Sentença: 

Vistos, Trata-se da ação de cobrança em que Tarcisio Jacinto Gebert 

pleiteia em desfavor de Scheila Adriane Stollneier. ... procedo, desde logo, 

à tentativa de penhora on line pelo sistema Bacenjud, no valor de R$ 

14.578,24 (...), conforme comprovante que ora anexo. Após o 

processamento da ordem, que demora dois dias úteis, constatei, conforme 

extrato que ora junto, que foi bloqueado em contas da executada o valor 

de R$ 3.982,08 (...), cujo valor trasferi para a conta judicial única do TJMT, 

conforme comprovante do sistema bacenjud que ora junto. Proceda-se à 

vinculação do valor a este processo junto ao DEPTO de CONTA ÚNICA. 

INTIME-SE a executada por edital, com prazo de 20 dias, para pagar o 

valor exequendo, bem como para, querendo, impugnar a penhora on line 

efetivada em suas contas bancárias no valor de R$ 3.982,08 (...), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo impugnado, fica desde logo 

autorizada a expedição de alvará em favor do credor. Após, manifeste-se 

o credor, indicando bens à penhora para satisfação do restante da dívida. 

Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. Eviner Valério - 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, NOEMIA 

KLEIN FERNANDES , digitei.PRIMAVERA DO LESTE, 12 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002173-56.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAIMUNDO FRANCISCO COELHO 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, designada 

automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer Técnico do NAT, 

encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 12 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MIDIA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002049-10.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.466,70; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEBORA MIDIA FARIAS 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MARCUS LOPES Vistos, Diante das 

ponderações das partes, entendo necessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Assim, designe-se data para realização de 

audiência, de acordo pauta e contato prévio com os Juízes Leigos em 

atuação na Comarca. Intimem-se todos, cientificando-se às partes de que 

deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três para 

cada parte, independentemente de intimação (art. 34 da Lei n. 9.099/95). 

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido em até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (art. 34, §1º, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência, será tentada a conciliação. Assim, concito as 

partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até 

mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência, munida de documento pessoal, com 

foto recente. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela 

assistida. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado 

de intimação. Deve a Sr.ª Gestora Judicial atentar-se para que seja 

designada audiência na mesma data quando a PARTE AUTORA for a 

mesma, naqueles processos em que foi declarada a conexão. Primavera 

do Leste/MT, 6 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-64.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORILDA DO PRADO TECH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- NO ÂMBITO ESTADUAL 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010772-64.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DORILDA DO PRADO TECH Parte Ré: REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, GESTOR DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- NO ÂMBITO ESTADUAL Vistos, Diante da 

justificativa do Id 10578594, concedo novo prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestação da parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, 

conforme requerido, tudo sob pena de extinção do processo e restituição 

ao Estado de Mato Grosso do numerário devolvido pelo fornecedor. Com a 

justificativa, concluso para deliberação. Decorrido o prazo sem 

cumprimento da diligência, concluso para sentença. Cumpra-se, 

observando-se que se trata de processo da Meta 2/2018, do CNJ. 

Primavera do Leste/MT, 9 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011926-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVANIR DA SILVA ARAUJO (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: 

8011926-20.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 788,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DALVANIR DA SILVA ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Aguarde-se 

a prestação de contas, conforme intimação anterior à Defensoria Pública. 
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Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de 

saúde adquirido, 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 30 (trinta) dias. Após, em não havendo incidentes processuais, 

concluso para sentença. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de abril 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002491-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER (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: 

1002491-73.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Concedo novo prazo de até 30 (trinta) dias, conforme 

deliberado anteriormente. Cumprida a diligência, concluso com urgência, 

para análise do pedido de bloqueio. Decorrido o prazo sem cumprimento, 

concluso para sentença. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011691-87.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS Processo: 

8011691-87.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 949,14; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA MADALENA 

ZANATTA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: RODRIGO VIAN Pessoa(s) a 

ser(em) citada(s) EXECUTADO: RODRIGO VIAN, CPF: 842.601.141-15 

Data de Distribuição da Ação: 19/12/2014 10:47:06. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 03 dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial promovida pela EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP em face de RODRIGO VIAN , referente ao débito proveniente de 

compra de mercadorias no estabelecimento comercial da exequente nos 

meses de fevereiro, maio e junho do ano de 2013, emitindo para tanto, 

dezoito duplicatas, totalizando o valor atual de R$ 1.340,17 (um mil, 

trezentos e quarenta reais e dezessete centavos). 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, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 12 de abril de 2018. DIVANEI PEREIRA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003918-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA VALERIA ROSA FERREIRA (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: 

1003918-08.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.923,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARTA VALERIA ROSA 

FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, O pedido de intimação pessoal do(a) 

assistido(a) da Defensoria Pública não deve ser acolhido, haja vista que 

constitui incumbência da própria Defensoria Pública, que assiste à parte 

no processo e foi regular e pessoalmente intimada no processo eletrônico 

(a Defensoria Pública), manter contato atualizado com seu usuário/cliente 

no âmbito administrativo para fundamentar suas manifestações 

processuais, cuja Instituição goza de unidade, indivisibilidade e 

independência funcional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA 

ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte 

manter o contato e a localização de seu cliente no âmbito administrativo, 

razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofícios a empresas de telefonia móvel e órgãos 

conveniados, em busca do endereço atual da parte autora. Precedentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068265388, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. 

MEDICAMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ASSISTIDA 

PELA DEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte manter o 

contato e a localização de seu cliente no âmbito administrativo, razão pela 

qual deve ser mantida a decisão vergastada que indeferiu o pedido de 

intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, até mesmo quando a parte é assistida pela 

Defensoria Pública. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066474735, Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 

18/11/2015). JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUE O 

PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 

9.099/95. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO 

AUTOR. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR 

INTIMADO PESSOALMENTE PARA O ATO. PRETENDIDA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. (...). 2. Achando-se o autor patrocinado pela Defensoria 

Pública, e, tendo o órgão de assistência sido intimado pessoalmente da 

audiência designada, na forma determinada pelo art. 5º, § 5º, da Lei nº. 

1.060/50, não se há de falar em nulidade, pela inexistência de mandado 

especificamente dirigido ao seu constituinte, providência que carece de 

fundo legal, porquanto a intimação regular do defensor ou advogado 

dispensa nova comunicação, pelo cartório, à parte por ele assistida. 3. 

Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ex vi do art. 

55 da Lei 9.099/95. Suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas, uma 

vez que beneficiário da gratuidade de justiça (fl. 91). (TJ-DF - ACJ: 

20140110797636 DF 0079763-90.2014.8.07.0001, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 28/11/2014. Pág.: 308). (sem destaque no original) A 

prerrogativa para intimação pessoal é da Defensoria Pública (o que 

deveras ocorreu nos autos), e não da pessoa por ela assistida. Ademais, 

não se olvide que se trata de processo da competência Juizado Especial 

da Fazenda Pública, que é disciplinado pela Lei nº 12.153/2009, sendo o 
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Código de Processo Civil aplicável apenas subsidiariamente e, 

expressamente, para as citações e intimações, conforme leitura 

conjugada da Lei 12.153/2009, do Enunciado 161-Juizado Cível – e do 

Enunciado 01-Juizado da Fazenda Pública, ambos do Fonaje. Acrescento 

que, no que tange às intimações dos assistidos da Defensoria Pública 

para comparecimento às audiências, nos processos do Juizado Especial 

Cível, já existe um entendimento entre este Juízo e a própria Defensoria 

Pública para a intimação pessoal daqueles, não se aplicando, portanto, ao 

caso dos autos. Desse modo, afigura-se descabido que o Poder Judiciário 

absorva uma incumbência da parte autora, quando a ela cabe fazer prova 

nos autos. Diante do exposto, rejeito pedido de intimação pessoal da 

autora (Id 10943109). Contudo, faculto à parte autora, por intermédio da 

Defensoria Pública, a emendar a petição inicial, conforme deliberado no Id 

9848856, sob pena de extinção. Fixo prazo de até 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, volva-me concluso o processo. 

Primavera do Leste/MT, 9 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011802-37.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

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: 

8011802-37.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 788,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIETE TAVARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em 

vista a justificativa da parte autora e a inércia do fornecedor, requisite-se 

diretamente deste a nota fiscal comprobatória do(s) serviço(s), bem como 

informe a data em que foi realizado. Fixo prazo de 5 (cinco) dias para 

resposta, sob pena de responsabilidade, em especial o bloqueio de 

valores da conta do beneficiário, esclarecendo-se que já houve o 

pagamento e ainda não se prestou contas no processo. Juntamente com o 

expediente, encaminhe-se cópia do orçamento, do alvará judicial e da 

consulta pública deste (constantes dos autos), bem como da petição e do 

e-mail da Defensoria Pública (nos Id’s 10749437 e 10749725). Decorrido o 

prazo acima, sem resposta, concluso o processo para bloqueio do valor e 

outras deliberações pertinentes. Com a prestação de contas, 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. Cumpra-se 

com urgência, observando-se que se trata de processo da Meta 2/2018, 

do CNJ. Serve a presente decisão de mandado/ofício, conforme os dados 

constantes do processo. Primavera do Leste/MT, 9 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8011802-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA DA SILVA ARRUDA REIS (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: 

8011802-03.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEURA 

DA SILVA ARRUDA REIS Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, 

entendo que a regulação da vaga no SUS para os exames está 

consubstanciada nos autos pela resposta da Secretaria Municipal de 

Saúde, por meio do Ofício nº 64/2018/GAB/SMS/SUS, datado de 

25.01.2018 (Id 11522942), no qual afirmou ter procedido à “(...) solicitação 

do exame da assistida (cópia em anexo), e a mesma encontra-se 

aguardando na fila de espera estadual, pois é de competência do Estado 

realizar o exame solicitado.”. Posto isso, solicite-se Parecer Técnico do 

NAT, para que se pronuncie sobre a relevância terapêutica e a urgência 

do pedido complementar de Ressonância nuclear magnética da coluna 

lombar e de Eletroneuromiografia, encaminhando-se 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, 9 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000123-57.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.956,00; 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: 

HELIO SOUZA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Solicite-se Parecer 

Técnico do NAT, em especial para que se pronuncie acerca da pertinência 

e/ou necessidade da placa bloqueada LCDCL 4,5mm, para úmero 

esquerdo e parafusos (inclusive sobre a quantidade desses), apontados 

como necessários à implantação na parte autora, por meio da intervenção 

cirúrgica requerida na petição inicial. Deverá também se pronunciar sobre 

a urgência. Encaminhem-se todas as peças deste feito. Corrijo de ofício o 

valor da causa para atribuir-lhe o valor do orçamento de menor valor 

juntado, que é de R$ 3.956,00 (...). Após, promova-se a imediata 

conclusão. Atente-se a Serventia Judicial para efetuar a conclusão na 

caixa pertinente do PJe (se possível). Cumpra-se com urgência, servindo 

o presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 9 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000265-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS (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: 

1000265-61.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: OSMAR 

RIBEIRO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Solicite-se Parecer 

Técnico do NAT, encaminhando-se todas as peças deste feito. Ainda, 

tendo em vista o que preveem a Lei nº 11.347/2006 e a Portaria nº 

2.583/2007-Ministério da Saúde, bem como diante do silêncio do 

requerente, solicite-se ao NAT que esclareça, especificamente: a) se o 

requerente está inscrito no Programa de educação especial para 

diabéticos (art. 1º, §3º, da Lei nº 11.347/2006); b) se a revisão anual da 

seleção de medicamentos e insumos (art. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº 

11.347/2006) contempla o medicamento Janumet 50/1000mg e a 

aparelhagem para automonitoramento da glicemia capilar (AMGC), 
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juntamente com as fitas On Call Plus (50 tiras), vindicadas na presente 

ação. Porventura não se constate o necessário cadastramento, assim 

como em sendo o medicamento e/ou os insumos contemplados naquela 

Portaria, indique quais as providências o requerente deverá adotar com o 

fito de garantir o regular recebimento desses produtos. 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 Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES QUARESMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ISIDORO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - 010.346.301-13 

(CURADOR)

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: 

1000356-25.2016.8.11.0037; 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: 

MARIA DAS DORES QUARESMA Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, SIDNEY ISIDORO 

CURADOR: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH Vistos, A 

suspensão do processo é incompatível com o Sistema dos Juizados 

Especiais previstos nas leis 9.099/1995 e 12.153/2009. No mais, a 

prescrição médica para o tratamento ambulatorial já consta no Atestado 

Médico emitido quando da alta da clínica, juntado no Id 11792977, sendo 

esta uma etapa da desinstitucionalização do paciente, que pode auxiliar na 

prevenção das recaídas, com eventual manutenção do tratamento do 

usuário de álcool e/ou drogas (conforme a reavaliação profissional no 

ambulatório) e prescrição da melhor conduta terapêutica ao quadro clínico 

do paciente. Posto isso, requisite-se do Núcleo de Saúde Mental uma nova 

avaliação médica especializada de SIDNEY ISIDORO (qualificado nos 

autos), preferencialmente por psiquiatra. Esclareça-se que se trata de 

paciente anteriormente submetido à avaliação naquele Núcleo, com 

histórico de doença infectocontagiosa, que já foi internado em comunidade 

terapêutica, cuja alta médica ocorreu em 09.01.2018. Instrua-se o 

expediente com cópia de todos os laudos médicos, psicológicos e de 

exames laboratoriais juntados no processo. Cumpra-se servindo a 

presente decisão de mandado/ofício. Fixo prazo de 15 (quinze) dias. 

Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002532-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL TEODORO DA SILVA MOIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002532-40.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ISABEL TEODORO DA SILVA MOIA Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

OLIVEIRA TEODORO DA SILVA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de Ação 

de obrigação de fazer proposta por ISABEL TEODORO DA SILVA MOIA 

visando à internação compulsória do seu irmão, OLIVEIRA TEODORO DA 

SILVA, sendo que, diante da ausência do Laudo Médico Circunstanciado 

(exigido pela Lei 10.216/2001), este juízo diligenciou junto ao Núcleo de 

Saúde Mental para avaliação do requerido-paciente naquele Órgão, que 

não compareceu à consulta agendada (apesar do compromisso da família 

daquele em levá-lo espontaneamente), ocasião em que se esclareceu que 

aquele não reside no Município de Primavera do Leste/MT, pois, segundo 

informado, teria ido para a cidade de Nova Planalto, bem como que não 

viria para este Município, como planejado pela família (Id 9456561). Nesse 

passo, intimada a autora, por intermédio da Defensoria Pública (que a 

assiste no processo), esta noticiou que as tentativas de contato com 

aquela foram infrutíferas, requereu o prazo de 30 (trinta) dias para 

aguardar o comparecimento espontâneo da parte, bem como pugnou pela 

extinção do feito, acaso transcorrido tal lapso temporal e mantida a inércia 

aventada (Id 10485412). Dessa forma, não obstante a obrigatoriedade do 

Estado (em sentido lato) em assegurar o direito à saúde por meio do SUS, 

é forçoso reconhecer que, no presente caso, está configurada a hipótese 

prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que 

decorridos mais de 5 (cinco) meses desde a petição da Defensoria 

Pública, a autora mantém-se inerte até o presente momento. Posto isso, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º, da Lei 

9.099/1995 (extinção do processo independentemente, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes); todos c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. Não identifico litigância de má-fé, pois não restou 

caracterizada a atuação dolosa da parte autora. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 9 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000320-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILDE RODRIGUES 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000320-80.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANAILDE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispensado 

o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Segundo o Código de Processo Civil: Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade. (Art. 17). In casu, está configurada a ausência 

superveniente do interesse de agir, porque, à vista das considerações 

lançadas pelo NAT em seu Parecer Técnico e após as reiteradas 

diligências para emendar a petição inicial (para fins de juntada do Termo 

de Consentimento Informado e do relatório médico complementar acerca 

das condições clínicas da autora para submissão à 

Eletroconvulsoterapia), aquela declarou que este tratamento se revelou 

desnecessário (conforme informado pelo médico que a acompanha), está 

em acompanhamento no CAPS, bem como que o tratamento 

medicamentoso vem lhe trazendo efeito satisfatório. Por fim, pugnou pela 

extinção do feito (Id 10748331). Desta feita, a extinção é medida que se 

impõe à espécie. Posto isso, acolho o pedido extinção nos autos e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo 

Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Não identifico litigância de má-fé, 

pois não ficou caracterizada a atuação dolosa da parte autora. Sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 136 de 691



custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 9 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204056 Nr: 1327-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON 

DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA, ALINE MOURA BONFIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:OAB-MT 11.390

 Prosseguindo, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia, dando-os como incursos nos artigos 

nela mencionados.Citem-se os acusados para responderem a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos acusados se os 

mesmos possuem condições financeiras para constituir advogado.Na 

resposta, os acusados poderão 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).Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, 

nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 

396-A, § 2º).Sem prejuízo, indefiro o item a da cota ministerial de fl. 135, 

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.Após, venham conclusos para os 

fins do art. 397 ou 399 do CPP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 188002 Nr: 2951-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE OLIVEIRA ERNE, PEDRO HENRIQUE 

BISOGNIN BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO HATCH 

MEDEIROS - OAB:3490, LARA DE OLIVEIRA - OAB:18817/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado, 

nos termos do enunciado 273 do Superior Tribunal de Justiça que foi 

expedido carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) à Comarca de 

Cuiabá - MT, para oitiva das testemunhas Renan Alves Pedrosa, e lá foi 

designado audiência para o dia 19/04/2018, às 15:40 horas.

Primavera do Leste-MT, 12 de abril de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202858 Nr: 670-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA, DIEGO 

PEREIRA SANTANA, WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Moreira Marinho - 

OAB:OAB-MT 18791

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 23, designo o dia 04/06/2018, às 17:10 horas para 

a oitiva da testemunha Fernando Castro Castelo Branco.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003148-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDE FRIZON (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR TELOKEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1003148-06.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Executado, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 5.794,45, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo 

Civil. 12 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000245-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARTILA RAMOS MARCELINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000245-95.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.601,93; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

JAQUELINE MARTILA RAMOS MARCELINO Parte Ré: EXECUTADO: 

KLEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. Através do petitório 

de ID. 12162407, a autora requer a citação por hora certa do requerido 

Kleverson Rodrigues dos Santos, sob o argumento de que o mesmo 

estaria se ocultando. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A citação por hora certa 

deve obedecer aos requisitos contidos no artigo 252 do Código de 

Processo Civil, o qual dispõe o seguinte: Art. 252. Quando, por 2 (duas) 

vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de 

que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar. In casu, não obstante os argumentos da parte autora, 

analisando a certidão encartada em ID. 12157372, entendo que não restou 

demonstrada a suspeita de ocultação do demandado, razão pela qual, 

INDEFIRO o pedido de citação por hora certa. Desta feita, intime-se a 

autora para informar novo endereço do executado ou requerer o que de 

direito. Sem prejuízo, saliento que cabe ao Sr. Oficial de Justiça observar 

eventual suspeita de ocultação por parte do demandado, e se assim 

entender, proceder com o disposto no art. 252, do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 11 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004825-71.2017.8.11.0040
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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:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1004825-71.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o pleito de 

desistência formulado em id. 11912800, entendo que resta prejudicado o 

recurso de apelação interposto em id. 11779943, razão pela qual deixo de 

determinar a citação do demandado na forma do art. 331, §1º do mesmo 

´Codex´. Desta feita, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 de Abril de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000277-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. D. L. (RÉU)

 

Autos n. 1000277-66.2018.811.0040 Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo requerido em id. 12064467, INTIME-SE a exequente para cumprir a 

decisão prolatada em id. 11657996, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito. Decorrido o prazo, façam os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 

de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001317-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERE MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERY ALVES MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001317-83.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 7.480,10; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: RANIERE MOREIRA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: WALDERY ALVES MACHADO Vistos etc. Ante as razões 

expostas pelo autor, recebo o aditamento da exordial conforme requerido 

em Id. 12475962. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre 

o valor da causa. Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou 

não havendo oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o 

título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 11 de Abril de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001317-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERE MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERY ALVES MACHADO (EXECUTADO)

 

1001317-83.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002264-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALOISIO VERGUTZ (EXECUTADO)

 

1002264-74.2017.8.11.0040 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 complementar da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado em Zona Rural que perfaz o valor total de 

R$ 579,30, 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, 12 

de abril de 2018. Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005946-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MORO PEREIRA (INVENTARIADO)

 

Autos n. 1005946-37.2017.811.0040 Vistos etc. Já tendo decorrido o 

prazo requerido em id. 12078276, INTIME-SE o inventariante para dar 

prosseguimento ao feito, assinalando o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de remoção do encargo. Decorrido o prazo, façam os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 

de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006660-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. Q. O. (REQUERIDO)

 

1006660-94.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000076-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000076-74.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002431-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002431-28.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA APARTE AUTORA. 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. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1001538-03 .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 REQUIDA, para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 05 dias. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SOARES DE NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (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)

 

Processo nº: 1001338-93.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERIDO)

 

1000168-52.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência COMPLEMENTAR do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA 

DO NORTE/MT, que perfaz o total de R$ 1.034,30, 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, 12 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000564-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1000564-63.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Correspondência de intimação da Parte Autora, devolvida pelo correio. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000381-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000381-92.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000856-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TIRLONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMO CITADELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1000856-82 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002001-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO ARAUJO KROETZ OAB - PR17515 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER OAB - PR10515 (ADVOGADO)

RENATO BARROZO ARRUDA GONCALVES OAB - PR14068 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME (RÉU)

 

Processo nº: 1002001-42.2017.8.11.0040 CERTIDÃO certifico e dou fé 

que não houve manifestação da Parte Autora. 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. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000046-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LEMOS DA CUNHA (REQUERIDO)

 

1000046-39.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento COMPLEMENTAR da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado na cidade de Ipiranga do Norte/MT, 

no valor de R$ 579,30, 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, 12 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004800-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEILA CRISTINA MARIANI (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004800-58.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR.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. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002254-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002254-30.2017.8.11.0040 CERTIDÃO certifico e dou fé 

que não houve manifestação da Parte Autora. 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. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004870-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRONI ANTONIO DONATO (EXECUTADO)

FERNANDO VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

SANDRA VINCENSI DONATO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004870-75.2017.8.11.0040 CERTIDÃO certifico e dou fé 

que não houve manifestação da Parte Autora. 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. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000712-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO AVENIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIANA MIGNOLI ZUFFO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000712-11.2016.8.11.0040 CERTIDÃO certifico e dou fé 

que não houve manifestação da Parte Autora. 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 
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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. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108500 Nr: 997-89.2014.811.0040

 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: RTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMG, IMG, EMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTA o presente processo, com fundamento no 

artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.CUSTAS, se 

ho u v e r ,  p e l a  a u t o r a .  H O N O R Á R I O S  A D V O C A T Í C I O S 

indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento 

n° 42/2008/CGJ.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

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

providências.Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105090 Nr: 8157-05.2013.811.0040

 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: ANA LUCIA KOZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Isto posto, JULGO EXTINTA o presente processo, com fundamento no 

artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

autora nas custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, que ARBITRO em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 485, §2º, do CPC.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma 

do Provimento n° 42/2008/CGJ.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Às providências.Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93666 Nr: 5841-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 Autos nº 5841-53.2012.811.0040. Código: 93666

Exequente: Amazônia Máquinas e Implementos Ltda Me

Executados: José Nilton Cesário (Cezário) Mafra

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução proposta por AMAZÔNIA MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA ME em desfavor DE JOSÉ NILTON CESÁRIO 

(CEZÁRIO) MAFRA, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Despacho inicial, fl. 83.

 Entre um ato e outro, aportou-se aos autos o acordo entabulado entre as 

partes, pugnando, ao final, a homologação da avença (fls. 213-214).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente e, estando as mesmas devidamente representadas, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre Amazônia Máquinas e Implementos Ltda Me e José Nilton 

Cesário (Cezário) Mafra, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória para que surta seus 

jurídicos e legais efeito.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, na forma do artigo 

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

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada entre as 

partes.

 DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 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.: 96768 Nr: 8744-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/O, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 Autos nº 8744-61.2012.811.0040. Código: 96768

Exequente: Amazônia Máquinas e Implementos Ltda Me

Executados: José Nilton Cesário (Cezário) Mafra

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por AMAZÔNIA 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME em desfavor de JOSÉ NILTON 

CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, aportou-se aos autos o acordo entabulado entre as 

partes, pugnando, ao final, a homologação da avença (fls. 167-168).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente e, estando as mesmas devidamente representadas, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre Amazônia Máquinas e Implementos Ltda Me e José Nilton 

Cesário (Cezário) Mafra, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória para que surta seus 

jurídicos e legais efeito.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, na forma do artigo 

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

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada entre as 

partes.

 DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 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.: 92598 Nr: 4157-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEIL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNC(M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - 

OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:27195/A

 Autos nº 4157-93.2012.811.0040. Código: 92598

Exequente: Amazônia Máquinas e Implementos Ltda Me

Executados: José Nilton Cesário (Cezário) Mafra

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por AMAZÔNIA 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA ME em desfavor de JOSÉ NILTON 

CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, aportou-se aos autos o acordo entabulado entre as 

partes, pugnando, ao final, a homologação da avença (fls. 247-248).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente e, estando as mesmas devidamente representadas, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre Amazônia Máquinas e Implementos Ltda Me e José Nilton 

Cesário (Cezário) Mafra, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória para que surta seus 

jurídicos e legais efeito.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, na forma do artigo 

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

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada entre as 

partes.

 DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15275 Nr: 2481-62.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO KRASNIEVICZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, BRUNO BARELA IORI - OAB:18.438/MT, THAIS GALINDO DA 

SILVA - OAB:13148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165742 Nr: 887-85.2017.811.0040

 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: RUI HEEMAN JUNIOR, JIANCARLO LEOBET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

EIRELLI LTDA, RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Autos nº 887.85.2017.811.0040 (Cod. 165742)

 Vistos etc.

 Tendo em vista que, em relação à sentença proferida houve a 

interposição de recurso de Apelação, de modo que os autos serão 

encaminhados à Superior Instância para sua apreciação, indefiro o 

cumprimento de sentença requerido à fl. 128 e ss, devendo o interessado, 

se for o caso, promover o cumprimento provisório da sentença, nos 

termos do art.520 e ss. Do CPC.

 Já tendo sido apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

E-TJMT para as providências pertinentes.

 Intimem- se. Cumpra-se.

 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.: 90607 Nr: 2253-38.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM 

ROSANE MABONI FRANCO, DEOCLECIO LUIZ CENEDESE, IVANA BECKER 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 Autos n° 2253.38.2012.811.0040 (Cod. 90607)

 Vistos etc.

 Ante a informação que consta da petição de fl. 68, previamente ao exame 

dos embargos de declaração, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o termo de acordo para a devida 

homologação, sob pena de prosseguimento do processo de cumprimento 

de sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 4038-11.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO SAUER, CLOVIS KRZYZANSKI, 

CLAUDETE LUIZA DE CESARIO KRZYZANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:, 

JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 369/2007 (Cod. 41229)

 Vistos etc.

 Indefiro o requerimento contido na petição de fl. 131, uma vez que a 

providência requerida trata-se de obrigação que compete à parte, 

notadamente por se tratar de instituição bancária com assistência contábil 

capacitada para a confecção de simples cálculo de atualização de débito.

 Intime-se o banco-exequente para apresentação do cálculo no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16135 Nr: 243-36.2003.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE BIAZIN, ELIZEU APARECIDO BIAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 243.36.2003.811.0040 (Código 16135)

 Vistos etc.

 Defiro a suspensão, conforme requerido às fls. 222/223. Remetam-se os 

autos ao arquivo provisório, mediante as anotações pertinentes. Decorrido 

o prazo de suspensão, intime-se o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que de direito.

 Sem prejuízo do acima determinado, procedam-se as anotações 

necessárias a fim de que as intimações sejam destinadas à Advogada 

indicada na petição de fls. 222/223.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144500 Nr: 1133-18.2016.811.0040

 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: CRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP-E, CP, CFL, CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:18491, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Autos n° 1133.18.2016.811.0040 (Código 144500)

 Vistos etc.

 Indefiro o requerimento de fl. 121, eis que se trata de providência que 

compete à parte autora, de modo que deverá providenciar o necessário ao 

prosseguimento da ação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do processo sem exame do mérito.

 Intime-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115868 Nr: 6993-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CAVALHEIRO NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17.567, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-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 Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117068 Nr: 7956-76.2014.811.0040

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DA SILVA - 

OAB:254225, FABIANA MACIEL DA COSTA - OAB:243094., PAULA DE 

LARA E SILVA - OAB:164486, THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE 

BARROS - OAB:113791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - OAB:MT 

/5.480, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 Autos n° 7956.76.2014.811.0040 (Código 117068)

 Vistos etc.

 Digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre os 

esclarecimentos prestados pelo Perito Judicial.

 Desde já, defiro a liberação de 50% dos honorários periciais depositados 

nos autos, anotando que a parcela remanescente somente será liberada 

após a homologação do laudo pericial.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131124 Nr: 5939-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENJAMIN MAHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5939-33.2015.811.0040 – Código: 131124.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por GUIMARÃES 

AGRÍCOLA LTDA em desfavor de RAFAEL BENJAMIN MAHL, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Através do petitório de fl. 82, a exequente informou a quitação do débito, 

pugnando pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 Quanto ao pleito de desentranhamento da cártula de cheque que instrui a 

exordial convém destacar que nos autos consta tão somente cópia da 

mesma, razão pela qual cabe a exequente providenciar a entrega ao 

executado.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80175 Nr: 5519-04.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARILDE DENTI, ADRIANO MATTANA, 

CELSO IZIDORO VIGOLO, IVANIA CARMEM FASCINI VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840, JORDANA BOLDORI - OAB:13915/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, TEREZA CELINA 
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DE ARRUDA ALVIM - OAB:22129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5519-04.2010.811.0040 – Código: 80175.

 Vistos etc.

 Analisando detidamente o feito, verifico que à fl. 124 o exequente informa 

a quitação do débito pelos executados, pugnando pela extinção do feito, 

nos termos do art. 924, II, do CPC, entretanto, não houve a juntada aos 

autos de substabelecimento pelo douto causídico subscritor.

 Desta feita, DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de 

quinze (15) dias, sanem as irregularidades apontadas.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 06 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.: 81865 Nr: 722-48.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 Autos n. 722-48.2011.811.0040 – Código: 81865.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por BANCO CNH 

CAPITAL S/A em desfavor de ADRIANO MATTANA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Através do petitório de fl. 202, a exequente informou a quitação do débito, 

pugnando pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82110 Nr: 976-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA, PAULO HUMBERTO 

ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687 OAB/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos n. 976-21.2011.811.0040 – Código: 82110.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por BANCO CNH 

CAPITAL S/A em desfavor de ADRIANO MATTANA e PAULO HUMBERTO 

ALVES DE FREITAS, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Através do petitório de fl. 207, a exequente informou a quitação do débito, 

pugnando pela extinção do feito.

 Às fls. 213/214, os executados requereram a extinção do feito e a 

liberação dos valores bloqueados nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento das quantias bloqueadas nos autos.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16707 Nr: 814-07.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPÉLIO JOSÉ ROSSET, ELDA GRUPP ROSSET, 

SÉRGIO ROSSET, LEIVA ISABEL ROSSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

SERGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, AIRTON 

FRANCISCO ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-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 

exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129347 Nr: 4966-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA, MARCOS CESAR 

COSTA, SONIA MARIA DA SILVA COSTA, VALTER ALEXANDRE 

SANTANA DA SILVA, MARIA CRISTINA DEMARCHI SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTA o presente processo, com fundamento no 

artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.CUSTAS, se 

houver, pela exequente. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma 

do Provimento n° 42/2008/CGJ.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Às providências.Sorriso/MT., 06 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123226 Nr: 1328-37.2015.811.0040

 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: ELOI ALOISIO LORENZ, LORENZ & MARTINI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:4875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE - 

OAB:12325, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:MT 12261, KHAREN 

DA COSTA LUCHTENBERG - OAB:MT 15621, VALÉRIA CRISTINA 

BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Autos n. 1328-37.2015.811.0040 – Código: 123226.
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 Vistos etc.

 Já tendo sido homologado o acordo entabulado entre as partes (fl. 246), 

DETERMINO o arquivamento do feito, mediante as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 06 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143997 Nr: 820-57.2016.811.0040

 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: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, RANNIER F CAMILO - OAB:130.709, WILLIAM A BORTOLASSI - 

OAB:8410-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 Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 6118-98.2014.811.0040

 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: VILMAR SIMISEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ TEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 Autos n. 6118-98.2014.811.0040 - Código Apolo: 114698.

 Vistos etc.

 Ante a justificativa apresentada à fl. 224, NOMEIO como perito do juízo 

IGOR GLADKI PETRENKO, o qual faz parte do quadro de peritos da Politec, 

devendo o mesmo intimado para, caso tenha interesse na realização da 

perícia, cadastrar-se no banco de peritos do TJMT, bem como para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme determinado na decisão proferida à fl. 

194/194-v.

 INTIME-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98476 Nr: 1038-90.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRA SOUSA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736 

OAB/RN, CHRISTIANE LEITE MACEDO - OAB:110269/MG, CRISTIANE 

MARIA DA SILVA - OAB:41587/DF, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1038-90.2013.811.0040 – Código Apolo: 98476.

 Vistos etc.

 DEFIRO a substituição processual requerid.

 PROCEDAM-SE as alterações necessárias junto ao Cartório Distribuidor, 

Sistema Apolo e capa dos autos.

 No mais, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, em consonância com a decisão proferida à fl. 74.

 Em caso negativo, INTIME-SE a autora, pessoalmente, para manifestar-se 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na forma do disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção do feito.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 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.: 38680 Nr: 1557-75.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RICARDO FERREIRA VIVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746/TO-11010B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Autos n. 1557-75.2007.811.0040 – Código: 38680.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 71/73, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 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.: 39482 Nr: 2353-66.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RICARDO FERREIRA VIVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMÉRCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BARROS - 
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OAB:2.746/TO-11010B

 Autos n. 2353-66.2007.811.0040 – Código: 39482.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 85/87, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 4300 Nr: 1326-63.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERARDUS MARINUS CORNÉLIS SANDERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zacarias Rodrigues dos Santos 

- OAB:99218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos n. 1118/1998 – Código: 4300.

 Vistos etc.

 DEFIRO a habilitação conforme requerimento de fls. 126/127.

 No mais, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias.

 Desta feita, REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa 

do relatório estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114767 Nr: 6172-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CABOS DE MADEIRAS 

MORARI LTDA, LEODIR MORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO PAULO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6172-64.2014.811.0040 – Código: 114767.

 Vistos etc.

 A princípio, diante da manifestação da exequente, anoto que inexistem 

valores bloqueados nos autos, eis que a penhora via BACENJUD restou 

inexitosa.

 No mais, em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126018 Nr: 3027-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Autos n. 3027-63.2015.811.0040 – Código Apolo: 126018.

 Vistos etc.

 INTIME-SE o exequente para manifestar-se acerca do cálculo elaborado 

pela Contadoria Judicial, assinalando o prazo de 10 (dez) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25580 Nr: 162-19.2005.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ANTONIO BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 162-19.2005.811.0040 – Código Apolo: 25580.

 Vistos etc.

 Já tendo sido realizado o preparo da missiva expedida à fl. 253, conforme 

se observa à fl. 257, ENCAMINHEM-SE a carta precatória para o devido 

cumprimento.

 Pelo exposto resta prejudicado o pedido de fl. 261.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104129 Nr: 7187-05.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ARTMANN - ME, EDERSON 

ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7187-05.2013.811.0040 – Código: 104129.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.
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 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 347-42.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP DA SILVA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 347-42.2014.811.0040 – Código Apolo: 107802.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

 Sem prejuízo, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133 Nr: 111-86.1997.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, RODRIGO 

SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos n. 111-86.1997.811.0040 – Código: 133.

 Vistos etc.

 A princípio, diante da manifestação da exequente, anoto que inexistem 

valores bloqueados nos autos, eis que a penhora via BACENJUD restou 

inexitosa.

 No mais, em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51858 Nr: 2018-76.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO WELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NADJA 

LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2018-76.2009.811.0040 – Código: 51858.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca via Renajud (fl. 132), devendo a Secretaria da Vara 

proceder conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 No mais, CUMPRA-SE conforme determinação de fl. 127.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143957 Nr: 797-14.2016.811.0040

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - OAB:33.825/PR, 

PAULO HENRIQUE FERREIRA - OAB:894 B, PIO CARLOS FREIRIA 

JUNIOR - OAB:50945, VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - 

OAB:43.943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 797-14.2016.811.0040 – Código: 143957.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 80, devendo a Secretaria da Vara proceder a 

baixa da restrição realizada à fl. 77 através do Renajud.

 Após, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem julgamento de 

mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31300 Nr: 479-80.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELE DUTRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 479-80.2006.811.0040 – Código: 31300.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 3726-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ANTÔNIO DOS SANTOS, RENATA DE 

ALMEIDA CANSIAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280

 Autos n. 3726-54.2015.811.0040 – Código: 127167.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 305, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 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.: 82288 Nr: 1168-51.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO L. RANCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070

 Autos n. 1168-51.2011.811.0040 – Código: 82288.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 297, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 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.: 92619 Nr: 4314-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Autos n. 4314-66.2012.811.0040 – Código Apolo: 92619.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por LAURI ANTONIO 

STUANI em desfavor de SONIA MARIA DE LIMA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, através do petitório de fls. 559/560, as partes 

informaram que se compuseram amigavelmente, pugnando pela 

homologação da avença e a suspensão do feito até o cumprimento da 

obrigação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores e, estando as partes 

devidamente representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as 

partes LAURI ANTONIO STUANI e SONIA MARIA DE LIMA, constante às 

fls. 559/560, que passa a fazer parte integrante da presente, para que 

surta seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea 

‘b’ do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação.

 Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se acerca da quitação e/ou requerer o que 

entender de direito.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação da quantia bloqueada nos 

autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 06 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.: 131084 Nr: 5911-65.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA, 

ARLI ZANATTA, VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE 

OLIVEIRA FREITAS - OAB:166496/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de acolher ambos os embargos de 
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declaração apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, 

condeno cada qual dos embargantes ao pagamento da multa de 1% sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC, 

ficando desde já autorizada a compensação de valores entre as 

partes/embargantes.Cumpra-se o já determinado na sentença 

proferida.Às providências.Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138582 Nr: 9949-23.2015.811.0040

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 58.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138582 Nr: 9949-23.2015.811.0040

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 58.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de CAMPINAS-SP, com a finalidade de CITAÇÃO, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144304 Nr: 1012-87.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON LUIS FAVERO, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEVERSON LUIS FAVERO, Cpf: 

02394647108, Rg: 1651209-0, Filiação: Claudemir Favero e de Olinda Jung 

Favero, data de nascimento: 05/08/1987, brasileiro(a), natural de 

Xaxin-SC, casado(a), vendedor. 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$ 1.000,00 (Um mil reais), 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 fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123516 Nr: 1522-37.2015.811.0040

 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: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ 

-COOPERTÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Autos n. 1522-37.2015.811.0040 - Código Apolo: 123516.

 Vistos etc.

 Diante do teor dos embargos de declaração de fls. 211/215, INTIMEM-SE o 

Dr. Josmeyr Alves de Oliveira e a Dra. Miriam de Matos Borges Ruginski, 

patronos do embargado à época da realização do acordo, para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 10 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136310 Nr: 8642-34.2015.811.0040

 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: ROMILDO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVETE LODI GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT

 Autos n. 8642-34.2015.811.0040 – Código: 136310.

 Vistos etc.

 Diante da manifestação de fl. 90, INTIME-SE a executada para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

 Desde já, DEFIRO o levantamento da quantia depositada nos autos.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Sorriso/MT, 11 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.: 12217 Nr: 1391-53.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSOL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, IONARA 

SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POWER CLIMA COMÉRCIO DE 

CLIMATIZADORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 Autos n° 7064-02.2016.811.0040 (Código 156149)

 Vistos etc.

 Face a alegação da intempestividade e, considerando o teor da certidão 

de fl. 113, certifique a Secretaria a tempestividade dos Embargos à 

Execução apresentados.

 Sem prejuízo do acima determinado, designo audiência de tentativa de 

conciliação perante o CEJUSC para o dia 11 de Junho de 2018, às 09h30 

horas.

 Infrutífera a conciliação, tornem os autos conclusos para saneamento.

 Sorriso/MT, 09 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119613 Nr: 10167-85.2014.811.0040

 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: IVMFDIDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11.258, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 2446-73.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBRÁS - RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE 

TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA - 

OAB:OAB/MS 7677, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440, VANDERLEI LANZ - OAB:7880-A

 Dessa forma, evidenciada a inaplicabilidade do disposto no art. 517 do 

CPC, INDEFIRO a pedido de expedição de certidão para fins de 

protesto.Relativamente ao pedido de suspensão da CNH, apreensão do 

passaporte e cancelamento de cartões de crédito do executado entendo 

que não merece acolhida, pois tais medidas não tem o condão de 

promover a satisfação do débito.Em tese, para serem admitidos, os 

pedidos da exequente devem estar vinculados a uma ordem lógica de 

causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou com a indução do 

devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é 

expresso ao autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH, 

apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito do 

executado não consubstanciam medidas necessárias para assegurar tal 

intento.Por tais razões, INDEFIRO os pedidos.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 11 de Abril de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001901-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERVA MATE COR E SABOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da última decisão proferida nos autos, procedo a intimação 

das partes para especificar as provas que pretendem produzir na 

contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004983-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte Exequente para se manifestar quanto 

aos Embargos à Execução apresentados pela parte Executada, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Sorriso, 12/04/2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005924-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DOS SANTOS MONTEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 12 de abril de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques 

– Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005012-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

CARMEM PARRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 12 de abril de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques 

– Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004241-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CALCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 12/06/2018 às 14h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153167 Nr: 5481-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS, 

Rg: 1024112-4, Filiação: Manoel Cardosos dos Santos e Maria José 

Barbosa dos Santos, data de nascimento: 17/06/1976, brasileiro(a), 

natural de Santo Anastácio-SP, solteiro(a), frentista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PERDA DO PODER 

FAMILIARCOM FUNDAMENTO NO ART.1638 DO CÓDIGO CIVIL.

Despacho/Decisão: Código Apolo nº 153167Vistos, etc.Trata-se de feito 

aguardando citação e/ou intimação da parte requerida/executada acerca 

de determinação derradeira em razão da ausência de sua localização. 

Assim, face a imprescindibilidade da triangularização processual, pautado 

no princípio do impulso oficial, DETERMINO a busca do endereço da parte 

requerida, Alexandre Cardoso dos Santos, por meio dos sistemas SIEL/ 

RENAJUD e BACENJUD e, junte-se o resultado das consultas aos 

autos.Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Infrutífera as pesquisas, 

DETERMINO, desde já, a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida, 

Alexandre Cardoso dos Santos, mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) 

dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal para expressa 

manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 256, I do 

NCPC. Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte 

requerida para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os 

interesses e defesa do requerido, NOMEIO para a função de CURADOR 

ESPECIAL, a Defensoria Pública Estadual de Sorriso.Acerca desta 

nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime o (a) 

curador (a) especial em referência e, para as demais intimações 

vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática do 

DJE.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Intimem-se.Às providências.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 11 de abril de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96565 Nr: 8527-18.2012.811.0040

 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: GERALDO MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERGENTINO MANCIOLA, EVANDRO GUISSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, pelo que DECLARO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Custas pagas. Condeno o autor ao pagamento 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, INTIMEM-SE os requeridos para promover o de direito no prazo de 

10 (dez) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

cautelas de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento, a pedido da 

parte.Traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso (cód. 

80179).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80179 Nr: 5523-41.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO GUISSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Código nº: 80179

Vistos etc.

Na presente data, a pretensão formulada pelo ora executado na Ação nº 

8527-18.2012.811.0040 foi desacolhida pelo juízo, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido de fl. 175.

INTIMEM-SE, devendo o credor dar impulso ao processo, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnando pelo que entender cabível, sob pena de extinção do 

feito.

Sorriso/MT, 11 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125058 Nr: 2425-72.2015.811.0040

 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
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 PARTE AUTORA: FERMAP ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT

 Já tendo sido indicados os honorários do perito contabil, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99464 Nr: 2094-61.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAUBER GIOLANDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOTTA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA 

NETO - OAB:13989/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de maio de 

2018, às 14h00min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47138 Nr: 4062-05.2008.811.0040

 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: SS, EDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de maio de 

2018, às 15h00min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 178293 Nr: 8018-14.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ ALVES DE GOLVEIA, EDEMAR 

ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a diligência recolhida não condiz com o endereço a 

que se pretende diligenciar, Intimo a parte autora para recolher a diligência 

complementar e comprovar o pagamento nos autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47138 Nr: 4062-05.2008.811.0040

 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: SS, EDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de maio de 

2018, às 15h00min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, deverão ser arroladas no prazo de dez dias a partir da 

intimação.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49293 Nr: 6448-08.2008.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADEU ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVANDRO SANTOS 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 6448-08.2008.811.0040, 

Protocolo 49293, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55945 Nr: 44-67.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO NAVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, acerca da 

certidão do oficial de justiça, para requer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44852 Nr: 1787-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B
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 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: Cód.: 44852, 45717 Data: 11/04/2018 Início: 17h00min

Local: Sala de audiência

 Comarca de Sorriso/MT Término: 17h06min

Ato Processual: Audiência de Instrução e Julgamento

 Juiz: Adalto Quintino da Silva

Requerente/Embargante: David Gemelli

Embargado: Gelso Construtora Ltda-Me

 Embargado/Requerido: Gelso Fernando Massuqueto

Advogado: Cleusa Pereira Braga – OAB/MT

 Advogado: Antonio Lenoar Martins - OAB:7975-B

OCORRÊNCIAS:

1) Declarada aberta a audiência, verificou-se a ausência das partes.

DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc. Uma vez que não foi apresentado rol de testemunha por 

qualquer das partes, declaro preclusa a produção dessa modalidade 

probatória, em ambos os feitos (códigos 44852 e 45717). Nos autos 

44852, ante a ausência injustificada do advogado do requerente INDEFIRO 

o depoimento pessoal pleiteado à fl. 124, nos termos do art. 362, § 2 do 

CPC. No mais, quanto ao pedido de prova pericial formulado à fl. 177 dos 

Autos nº 45717, considerando o caráter genérico do pleito e, sobretudo, o 

tempo decorrido desde os fatos aludidos nos embargos (mais de dez 

anos), tenho que a prova se mostra impraticável, motivo pelo qual indefiro 

a sua produção, nos termos do artigo 420, parágrafo único do CPC/73 c/c 

art. 1.047 do CPC/2015. Assim sendo, DECLARO encerrada a fase de 

instrução probatória. Intimem-se as partes para apresentar memoriais 

finais, no prazo sucessivo de 15 dias a iniciar pelo 

embargante/requerente, na sequência conclusos para sentença.” Nada 

mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h06min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei 

o presente termo.

Sorriso/MT, 11 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45717 Nr: 2636-55.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO CONSTRUTORA LTDA - ME, GELSON 

FERNANDO MASSUQUETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: Cód.: 44852, 45717 Data: 11/04/2018 Início: 17h00min

Local: Sala de audiência

 Comarca de Sorriso/MT Término: 17h06min

Ato Processual: Audiência de Instrução e Julgamento

 Juiz: Adalto Quintino da Silva

Requerente/Embargante: David Gemelli

Embargado: Gelso Construtora Ltda-Me

 Embargado/Requerido: Gelso Fernando Massuqueto

Advogado: Cleusa Pereira Braga – OAB/MT

 Advogado: Antonio Lenoar Martins - OAB:7975-B

OCORRÊNCIAS:

1) Declarada aberta a audiência, verificou-se a ausência das partes.

DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc. Uma vez que não foi apresentado rol de testemunha por 

qualquer das partes, declaro preclusa a produção dessa modalidade 

probatória, em ambos os feitos (códigos 44852 e 45717). Nos autos 

44852, ante a ausência injustificada do advogado do requerente INDEFIRO 

o depoimento pessoal pleiteado à fl. 124, nos termos do art. 362, § 2 do 

CPC. No mais, quanto ao pedido de prova pericial formulado à fl. 177 dos 

Autos nº 45717, considerando o caráter genérico do pleito e, sobretudo, o 

tempo decorrido desde os fatos aludidos nos embargos (mais de dez 

anos), tenho que a prova se mostra impraticável, motivo pelo qual indefiro 

a sua produção, nos termos do artigo 420, parágrafo único do CPC/73 c/c 

art. 1.047 do CPC/2015. Assim sendo, DECLARO encerrada a fase de 

instrução probatória. Intimem-se as partes para apresentar memoriais 

finais, no prazo sucessivo de 15 dias a iniciar pelo 

embargante/requerente, na sequência conclusos para sentença.” Nada 

mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h06min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei 

o presente termo.

Sorriso/MT, 11 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003517-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000993-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR OAB - MT0008384A-B 

(ADVOGADO)

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 08 de Junho de 2018, 

às 15 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000993-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR OAB - MT0008384A-B 

(ADVOGADO)

DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI OAB - MT0007367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001644-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA COMERCIO, EXPORTACAO E CEREALISTA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA (REQUERIDO)

TETRANS MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR PARA 

PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA PARA A REALIZAÇÃO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, nos termos do art. 455, caput, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 

22/06/2018, às 09 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 11 de abril de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES LASTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001231-15.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: MOISES LASTA REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE S.A. VISTOS. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES LASTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 

22/06/2018, às 10 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 11 de abril de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000894-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO BARCELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000894-26.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 339.758,39; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA, VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MARCELO ANTONIO BARCELI Parte Ré: EXECUTADO: 

ROBERTO COPINI VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005247-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DIOMAR PRESSER (DEPRECADO)

AGROVIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005247-46.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 31.352,10; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: DEPRECANTE: 

ADAMA BRASIL S/A Parte Ré: DEPRECADO: AGROVIA INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA, GIOVANI DIOMAR PRESSER VISTOS. 1.A finalidade 

desta carta precatória destinava-se à citação da parte executada, o que 

foi devidamente cumprido. 2. Requerem as partes, todavia, a realização de 

ato constritivo de penhora sobre valores depositados judicialmente em 

demanda que tramita pela 1ª Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT, o 

que escapa à finalidade da missiva, sendo certo que tal requerimento deve 

ser formulado perante o Eg. Juízo Deprecante, o qual se mostra 

competente para análise do pedido. 3. Assim, nada mais sendo requerido, 

e considerando que a presente missiva já exauriu a sua finalidade, 

determino a sua devolução ao Juízo Deprecante, com anotações de estilo. 

Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006134-30.2017.8.11.0040

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:

FERNANDO MENDES NEITZKE (EXECUTADO)

VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI (EXECUTADO)

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006134-30.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 92.766,58; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: FERNANDO MENDES NEITZKE, CEZARIO SAPIAGINSKY, 

VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI VISTOS. 1- RECEBO a inicial, uma vez 

que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código 

de Processo Civil. 2- CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o 

prazo para oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, 

exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o 

pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à 

penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo 

indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 

mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio exequente, que 

deverá firmar compromisso. 6 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 8 - Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS PEDROSO OAB - PR24033 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000018-71.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 289.436,20; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E VENDA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA 

LTDA. Parte Ré: EXECUTADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, 

CEZARIO SAPIAGINSKY VISTOS. 1- RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2- CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para 

oposição dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na 

hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo 

acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-66.2018.8.11.0040

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:

MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000762-66.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: MARIA ODETE DE OLIVEIRA 

GARCIA VISTOS. 1- RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2- 

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 
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item “1” acima. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89653 Nr: 1253-03.2012.811.0040

 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: CLAUDIA MARIA FEITOSA DE LIMA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GOMES FERREIRA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para retirar o documento do veículo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46618 Nr: 3555-44.2008.811.0040

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AV-CALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

requerida, via DJE, de que os autos foram desarquivados e se encontram 

nessa Secretaria a disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95252 Nr: 7085-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA FRANCISLENE DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MENDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da impugnação apresentada 

pela parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129337 Nr: 4957-19.2015.811.0040

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS GOMES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que o alvará noticiado na petição de fl. 95, já foi 

liberado e pago conforme se comprova à fl. 87.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115092 Nr: 6427-22.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSL, WDSL, EDELSON NONATO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVANIA SANTANA DA SILVA

 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): WEVANIA SANTANA DA SILVA, Cpf: 

04448966194, Rg: 17513014, Filiação: Santos Rodrigues da Silva e de 

Rosangela Ambrozina de Santana, data de nascimento: 19/10/1991, 

brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), Telefone 66 9932 9646. 

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 fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44424 Nr: 1431-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILTO PATAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR CARLOS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devido ao lapso temporal transcorrido desde a última manifestação, 

DETERMINO a renovação de intimação do exequente para que apresente 

planilha atualizada do débito, no prazo de 15 dias.

Após, renove-se conclusão.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA SEVERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1001391-40.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PLANOS DE SAÚDE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]. AUTOR: ANDREIA 

APARECIDA SEVERO DA SILVA RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá 
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ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; 

caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente 

não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso em análise, aduz a 

requerente ter problema de saúde (câncer de colo de útero). Segue 

narrando que, por indicação médica, recentemente surgiu a necessidade 

da requerente realizar exame específico (pet dedicado oncológico - com 

diretriz de utilização definida pela ANS e TC para pet dedicado 

oncológico), bem como sessões de quimioterapia e radioterapia, e demais 

tratamentos necessários para o controle e eliminação da doença, 

procedimentos estes não autorizados pela demandada. Assim, diante da 

gravidade da enfermidade e da necessidade da realização de exames e 

tratamento específicos prescritos por médico especialista, entendo que 

demonstrados estão a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos 

pela parte autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida 

que se impõe. Ressalte-se que eventual atraso no tratamento da doença 

pode agravar o estado de saúde da requerente, restando plenamente 

caracterizado o "periculum in mora" no caso em tela. Há, ainda, indicativo 

de probabilidade do direito alegado, uma vez que comprovou 

documentalmente a existência de contratação de plano de saúde pela 

autora (Id 12334102 e Id 12334471). A propósito, vejamos os julgados 

abaixo: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA PARA REALIZAÇÃO DO 

EXAME PET SCAN ONCOLÓGICO – AUSÊNCIA DE COBERTURA 

CONTRATUAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL - 

TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL - 

CONVENIÊNCIA DO TRATAMENTO – AFERIÇÃO PELO MÉDICO 

RESPONSÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. É assente o entendimento 

nesta Corte e nos Tribunais Superiores no sentido de que merece 

temperamento a imposição das cláusulas do contrato de plano de saúde, 

voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, 

constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, 

decorrente de doença grave. Há que ser mantida a decisão que deferiu a 

antecipação da tutela ao agravado se evidenciado o risco de lesão grave 

e de difícil reparação decorrente da não autorização pela operadora do 

plano de saúde de realização do exame PET SCAN oncológico, 

indispensável para controle de neoplasia maligna, sendo o médico 

especialista quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do 

tratamento adequado ao combate dos sintomas da patologia acometida 

pelo paciente. (TJMT, AI 66249/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – 

NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – NEOPLASIA MALIGNO 

DO ENCÉFALO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS 

AO TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - UTILIZAÇÃO OFF LABEL – 

POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“De 

acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC/2015, para a concessão 

da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. II. No caso concreto, o autor é portador de 

câncer, com metástases pulmonares. Por conseguinte, em sede de 

cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a 

concessão da tutela provisória postulada, pois é descabida a negativa de 

fornecimento do medicamento Trabectedina 1mg (Yondelis) pela ausência 

de registro junto a ANVISA e por se tratar de medicação off-label. III. Os 

planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias 

oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que 

será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da 

medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso 

off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, 

dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente. IV. De 

outro lado, em casos de emergência, é obrigatória a cobertura dos planos 

de saúde, conforme dispõe o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98. Outrossim, na 

hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser 

ceifada do agravado a oportunidade de ser tratado adequadamente da 

doença que o atinge. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70069402766, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016)" (TJMT, AI 

107414/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 

05/12/2016) Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada na inicial, 

DETERMINANDO a liberação do exame pet dedicado oncológico (com 

diretriz de utilização definida pela ANS e TC para pet dedicado 

oncológico), sessões de radioterapia, sessões de quimioterapia, e todos 

os demais tratamentos necessários para a doença, até decisão final no 

presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). CITE-SE a requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001609-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GNOATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001609-68.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 10.692,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA 

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

REQUERENTE: GUILHERME GNOATTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

SAFRA S-A, J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI VISTOS. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Relativamente à tutela provisória de urgência, o 

art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para 

a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 
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caso em análise, diante dos documentos apresentados com a inicial, 

notadamente a consulta do serviço de proteção ao crédito de Id 12494284, 

bem como da certidão positiva de protesto de Id 12494308 demonstrados 

estão a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte 

autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida que se 

impõe. Tendo a parte autora negado veementemente a existência do 

débito, alegando jamais ter efetuado relação negocial com a parte 

requerida, necessário se faz a concessão da ordem liminar até mesmo 

para que a parte adversa apresente em juízo provas da existência e 

regularidade do débito discutido. Diante do exposto, com amparo no artigo 

300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela, DETERMINANDO que a parte requerida EXCLUA o nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 dias, até 

decisão final no presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao 

valor da causa. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001537-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SERGIO DIAS DUQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO)

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS WELTER EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001537-81.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 53.400,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESPEJO POR 

DENÚNCIA VAZIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RUBENS 

SERGIO DIAS DUQUE Parte Ré: RÉU: AUTO PECAS WELTER EIRELI - ME 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Para a concessão 

da medida liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e 

acessórios em contrato de locação não residencial desprovido de 

garantia, é estritamente necessário e indispensável que o locador 

comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91. Deste modo, considerando que restou comprovado pela parte 

autora o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela lei de locações, 

inclusive a prestação da caução (Id 12480961), o deferimento da liminar 

vindicada é medida que se impõe. O contrato está anexado à inicial, não 

se verificando qualquer garantia. Ademais, houve prestação de caução, 

na forma da lei. Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – 

LOCAÇÃO COMERCIAL – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO CONCEDIDA 

MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PRETENSÃO À ISENÇÃO DESTA 

– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 

8.245/91 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Na ação de despejo de imóvel comercial, fundada na falta de pagamento, a 

liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá ser concedida 

inaldita altera pars, desde que seja prestada caução no valor equivalente 

a três meses de aluguel e de que o contrato esteja desprovido de qualquer 

das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso 

de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 

Inteligência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. (TJMT, AI 72545/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014) - destaquei. Assim, 

DEFIRO o pedido liminar, nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei 

8.245/91, determinando a imediata intimação da parte requerida para que 

desocupe o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de despejo compulsório. Ultrapassado o prazo e não havendo 

desocupação voluntária, determino desde já o despejo forçado, 

expedindo-se o necessário. CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil, c.c. art. 59 da Lei de Locações. Conste do 

mandado a faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei de Locações. 

Apresentada a contestação, pago o débito atualizado e seus acessórios 

ou transcorrido em branco o prazo para contestação, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito. Face ao desinteresse da parte, deixo de designar 

audiência de mediação. Após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001604-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO VALENTE FUGA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEREIRA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001604-46.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 70.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, COMPRA E VENDA, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ALVARO VALENTE FUGA PIRES Parte Ré: RÉU: CRISTIANO PEREIRA 

ALVES VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso em apreço, 

entendo que não restaram demonstrados os requisitos que autorizam o 

deferimento da tutela de urgência pleiteada, ainda mais considerando que 

o autor adquiriu veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, através 

de contrato particular, estando ciente da existência da alienação. Destaco 

que constou expressamente do contrato de compra e venda celebrado 

entre as partes (Id 12490250) que a caminhonete em questão só seria 

transferida para o nome do autor/comprador após a quitação total do 

avençado, o que, em juízo de cognição sumária, entendo que não ocorreu, 

já que a última parcela, vencida em 30/03/2017 não foi integralmente 

quitada. Do mesmo modo, não há que se falar em ofício ao Detran para a 

autorização do licenciamento do veículo ou mesmo ofício ao SICRED para 
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solicitar o saldo devedor do consórcio, uma vez que, aparentemente, o 

credor fiduciário sequer teve ciência da compra e venda realizada entre 

as partes. A propósito, vejamos: AÇÃO COMINATÓRIA COM PRECEITO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE 

VEÍCULO – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – VENDA A TERCEIRO SEM 

ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROIBIÇÃO – ART. 66, §8º, Lei n. 

4.728/65 – CRIME DE ESTELIONATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

COMPROVADA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. É vedada a venda de veículo alienado fiduciariamente a 

terceira pessoa sem a anuência do credor fiduciário, que é o proprietário 

do bem (automóvel), fato mais que suficiente para impedir a transferência 

do automóvel, enquanto o contrato não for devidamente quitado. A venda 

de bem alienado fiduciariamente pode, em tese, caracterizar crime de 

estelionato nos termos do artigo 66 §8º da Lei 4728/65. A sanção por 

litigância de má fé deve ser afastada quando não há expressa 

demonstração de dolo ou má fé na atuação processual. (TJMT, Ap 

116885/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2013, Publicado no DJE 

25/04/2013) - destaquei. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005905-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005905-70.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/

[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, LIMITAÇÃO DE JUROS, BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: VALMIR DOMINGOS 

LOCATELLI Parte Ré: EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. Se 

tempestivo, o que deverá ser previamente certificado pela Secretaria da 

Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos 

à execução apresentados, todavia, ausentes os requisitos legais 

pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito suspensivo, o que faço com 

espeque no art. 919, § 1º do NCPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte requerente, na forma da lei. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Pretende o embargante a concessão de tutela de 

urgência para que seja excluído seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito em relação à dívida objeto da execução embargada. No entanto, 

em análise de cognição sumária, verifico não restou demonstrada a 

probabilidade do direito da parte autora já que as irregularidades 

contratuais apontadas dependem, para sua apuração e comprovação, de 

ampla dilação probatória. Além disto, não demonstrou o embargante o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda mais 

considerando que, conforme se nota do documento juntado no Id 

11119118, existem outros apontamentos negativos em nome do devedor. 

No mais, intime-se o exequente para manifestação, nos termos do art. 920, 

inciso I do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005889-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSOM GOFFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005889-19.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 12.360,93; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A Parte Ré: REQUERIDO: VILSOM GOFFI 

VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO ITAÚ S/A 

em face de VILSOM GOFFI, ambos qualificados nos autos, tendo por 

objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por 

documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo 

que as custas iniciais foram recolhidas. Para a concessão da medida 

liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito, por meio da notificação pessoal do 

requerido (Id 10755460). Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. 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. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo: CHEVROLET, Modelo: 

PRISMA 1.0MT LT, ano: 2013/2014, cor: BRANCA, chassi 

9BGKS69B0EG196276, placas: OBG-8436, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pelo 

devedor. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção da maquina agrícola fica condicionada à comprovação 

concreta de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da 

Secretaria. Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do 

cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta 

no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido 
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pagamento a maior e desejar a restituição. Concedo os benefícios do art. 

212 do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006232-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006232-15.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 16.015,77; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: GISLAINE PEREIRA DIAS VISTOS. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de GISLAINE PEREIRA DIAS, ambos qualificados nos autos, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de instrumento 

de protesto. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. 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. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo: VOLKSWAGEN, 

Modelo: FOX 1.0 GII, cor: PRATA, ano: 2010, placas: NPF-5776, descrito 

na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pelo devedor. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, 

devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem 

esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção da maquina agrícola fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda o devedor fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Concedo os 

benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DANIEL PANAZZOLO (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE 

SORRISO - A.P.C.T.S. (REQUERENTE)

LIDUVINO LUIZ BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE BARRETO CATTANEO OAB - SC22489 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000253-38.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 287.377,20; Tipo: Cível; Espécie: HOMOLOGAÇÃO DE 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - 

A.P.C.T.S., LIDUVINO LUIZ BANFI, CLAYTON DANIEL PANAZZOLO Parte 

Ré: VISTOS. SENTENÇA Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

proposta por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

TRANSPORTES DE SORRISO (A.P.C.T.S.) e CLAYTON DANIEL 

PANAZZOLO, ambos devidamente qualificados nos autos. DECIDO. Ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento, entendo que a homologação da avença é medida 

que se impõe Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que 

surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as 

partes, nos moldes das cláusulas estipuladas livremente entre as partes. 

Como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO, COM EXAME 

DO MÉRITO, conforme o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do atual Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo, com 

as cautelas de praxe. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005768-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005768-88.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 20.460.000,00; Tipo: Cível; Espécie: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Parte Ré: RÉU: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

civil pública manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da 

ÁGUAS DE SORRISO S.A., sob a alegação de que a requerida, na 

qualidade de concessionária de serviços público de água e esgoto, estaria 

praticando irregularidades na aplicação da fórmula/índice de reajuste da 

tarifa de tais serviços. Por tais motivos, manejou a presente ação 

requerendo, liminarmente, a determinação para que a requerida seja 

compelida na obrigação de fazer consistente em adequar o valor da TRA 

(tarifa de serviço de água), hoje fixado em R$ 2,21 (dois reais e vinte e um 

centavos), para R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos), para a 

categoria pública e R$ 1,84 (um real e oitenta e quatro centavos), para as 

categorias residencial, industrial e comercial, sob pena de pagamento de 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser destinada ao Fundo Municipal 

de Defesa do Consumidor, criado pela Lei Complementar nº 027/2005; na 

obrigação de não fazer, qual seja, não alterar/aplicar reajuste na TRA sem 

autorização prévia do Conselho Municipal de Saneamento Básico de 

Sorriso, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) a cada vez que promover a alteração e aplicação de reajuste na 

TRA sem que haja autorização prévia, a ser destinada ao Fundo Municipal 

de Defesa do Consumidor, criado pela Lei Complementar nº 027/2005. No 

mérito, a confirmação da liminar deferida, bem como a condenação da ré 

na restituição, em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, o 

valor cobrado indevidamente dos consumidores; pagamento em dinheiro, 

consistente na reparação dos danos morais difusos, decorrentes do 
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descumprimento de todos os preceitos legais acima mencionados, a valor 

não inferior a R$ 20.460.000,00 (vinte milhões quatrocentos e sessenta mil 

reais), a serem pagos a título de danos morais coletivos, revertido ao 

Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Sorriso, criado pela Lei 

Complementar nº 027/2005. Requereu, ainda, a intimação do Município de 

Sorriso para, querendo, integrar a lide na qualidade de assistente. A inicial 

veio escoltada pelos documentos de Num. 10662335 e seguintes. Em Num. 

10690105 foi determinada a citação da ré, oportunidade em que foi 

postergada a apreciação da liminar requerida para momento posterior à 

triangularização processual. A ré, devidamente citada, apresentou 

contestação em Num. 11455314, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade 

do Ministério Público; litisconsórcio necessário do Município de Sorriso; e 

prescrição. No mérito, defendeu que a tarifa cobrada está de acordo com 

o contrato de concessão firmado entre si e o Município de Sorriso, 

estando, inclusive, menor do que o realmente devido, sendo necessário, 

ainda, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, 

alternativamente, acaso se entender pela irregularidade da tarifa, a 

realização de perícia para fixação do seu valor, rechaçando todos os 

demais pedidos (restituição em dobro e danos morais coletivos), peça 

processual que veio escoltada pelos documentos de Num. 11455317 e 

seguintes. Em sede de impugnação o MPE rechaçou a tese de sua 

ilegitimidade, da prescrição, bem como a arguição de litisconsórcio passivo 

necessário do Município de Sorriso, reiterando, ainda, o pedido de tutela 

de urgência e os pedidos iniciais (Num. 12095958). É o relatório. Decido. 

Pois bem, o pedido de inclusão do Município de Sorriso no polo passivo da 

ação, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, após análise 

acurada do feito, não merece acolhimento. Isso porque, para que o 

litisconsórcio seja configurado como necessário, é de rigor justaposição 

às hipóteses descritas no artigo 114, do NCPC, quais sejam: disposição de 

lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia 

da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 

In casu, não há qualquer dispositivo de lei que obrigue o réu a figurar no 

polo passivo da ação. Tampouco a relação jurídica travada nesta ação 

estabelece a obrigatoriedade de inclusão do Município de Sorriso no polo 

passivo, visto que não se está discutindo a regulamentação do serviço 

público ou mesmo o contrato de concessão, mas, sim, a (ir)regularidade 

das tarifas cobradas e pagas diretamente à ré, pelos consumidores, 

havendo pedido de adequação das tarifas e restituição em dobro dos 

valores recebidos exclusivamente pela ré. Aliás, a própria requerida 

sustenta a ilegitimidade do MPE por ser o eventual direito individual 

homogêneo dos consumidores, não do Município. Portanto, o Município de 

Sorriso não sofrerá qualquer condenação nesta ação, motivo pelo qual a 

eficácia da sentença não depende da sua citação, visto que não 

integrante da relação jurídica material objeto da ação civil pública, cuja 

sentença atingirá, se procedente, a ré e seus consumidores. Sobre o 

tema, o entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA E USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANATEL. DISCRIMINAÇÃO 

DOS PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE 

01.01.2006. SÚMULA 357/STJ. 1. Litisconsorte é parte, e não terceiro, na 

relação processual. Assim, para legitimar-se como litisconsorte é 

indispensável, antes de mais nada, legitimar-se como parte. Em nosso 

sistema, salvo nos casos em que a lei admite a legitimação extraordinária 

por substituição processual, só é parte legítima para a causa quem, em 

tese, figura como parte na relação de direito material nela deduzida. 2. O 

litisconsórcio, quando cabível, é, em regra, facultativo. Para que as partes 

sejam obrigadas a litisconsorciar-se (= para haver litisconsórcio 

necessário), é indispensável, salvo nos casos em que a lei o imponha, que 

os litisconsortes sejam partes de uma peculiar relação de direito material, 

única e incindível, que determina, como imperativo lógico necessário, um 

julgamento uniforme para todos (CPC, art. 47). 3. O exercício do poder 

normativo ou controlador ou de polícia ou de concedente de serviços 

públicos, pelos entes estatais, não transforma tais entes em partes nas 

relações de direito material estabelecidas pelos destinatários das normas 

por eles editadas, ou pelas entidades por eles fiscalizadas ou pelas 

empresas titulares de concessões ou autorizações por eles expedidas. 4. 

No caso, a relação de direito material objeto da demanda é, 

exclusivamente, a que se estabeleceu, por força de um vínculo contratual, 

entre a concessionária e o usuário do serviço (grifei) de telefonia. A 

ANATEL, concedente do serviço público, não faz parte desse contrato e 

nem, portanto, da relação jurídica dele decorrente. Assim, porque não 

ostenta sequer a condição para se legitimar como parte, não pode a 

ANATEL ser litisconsorte, nem facultativo e muito menos necessário. 5. 

Precedentes: REsp 904.534/RS, Min. Humberto Martins, 2ª T., DJ 

01.03.2007 e REsp 979.292/PB, Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T., DJ 

03.12.2007. 6. "A pedido do assinante, que responderá pelos custos, é 

obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2006, a discriminação de pulsos 

excedentes e ligações de telefone fixo para celular " (Súmula 357/STJ). 7. 

Recurso especial parcialmente provido. (STJ – 1ª T. REsp 1061343/PB. 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, J. 12/08/2008, DJe 21/08/2008) Por fim, 

necessário esclarecer, ainda, que o fato de o Município possuir vasta 

documentação, segundo a ré, supostamente necessária ao 

esclarecimento dos fatos narrados na ação civil pública em questão, por 

óbvio, não é motivo, por si só, para sua inclusão obrigatória na lide, mesmo 

porque, pode ser requisitada pela parte, acaso não a tenha em seu poder. 

Desta forma, REJEITO o pedido de inclusão do Município no polo passivo 

da ação, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, eis que 

inexistente a subsunção às hipóteses para tanto. De outro norte, não há 

óbice à habilitação do Município no polo ativo da ação, na qualidade de 

assistente, se assim entender pertinente, na forma requerida pelo MPE na 

alínea “e” de Num. 10662307, a qual, repiso, será meramente facultativa. 

Nesta toada, determino a intimação do Município de Sorriso para, acaso 

entenda conveniente, habilitar-se como assistente do MPE, no prazo de 15 

dias. No mais, quanto à análise da tutela de urgência requerida na inicial, 

deve ser esclarecido que a competência deste Juízo (Fazenda Pública) é 

ratione personae, sendo imprescindível, portanto, a presença de ente 

estatal, direta ou indiretamente, em algum dos polos da ação, nos exatos 

termos do artigo 3º, da Resolução 05/2014/TP, in verbis: Art. 3º Atribuir, à 

1ª, 2ª, 3ª e 6ª Varas da Comarca de Sorriso, as seguintes competências: 

(...) 6ª VARA: Processar e julgar os feitos em que sejam parte, 

interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas federal, estadual ou 

municipal, igualmente as cartas precatórias afetas à sua competência. 

Sendo assim, com a rejeição da tese de litisconsórcio passivo necessário, 

o Município de Sorriso, neste momento processual, não integra a lide 

(havendo pendência de sua manifestação para eventual e facultativa 

habilitação como assistente, acaso entenda haver interesse para tanto), 

não restando configurada, por ora, a competência deste Juízo para 

análise da liminar requerida na inicial. Posto isso, havendo a habilitação do 

Município, na qualidade de assistente e no prazo assinalado, voltem-me os 

autos conclusos para análise da liminar e demais deliberações. Do 

contrário, não havendo a habilitação, o que deverá ser certificado, restará 

DECLINADA a competência para processamento e julgamento deste feito, 

ante as razões supra, devendo o feito ser redistribuído a uma das varas 

cíveis desta Comarca. Sem prejuízo, considerando que os métodos de 

solução consensual de conflitos (dentre eles a conciliação) se traduzem, 

atualmente, em meta a ser alcançada no âmbito dos Tribunais, 

privilegiando-se a solução pacífica e consensual dos conflitos, devendo 

ser estimulada a qualquer tempo pelos envolvidos, sobretudo quando não 

decignada inicialmente, nos termos do artigo 3º, §3º, do NCPC, e em 

atendimento ao pleito da requerida (Num. 12167876), designo audiência de 

conciliação para o dia 19 DE JULHO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca, não se podendo olvidar que a mera 

designação de audiência de tentativa de conciliação não se classifica 

como ato decisório e, portanto, prescinde da resolução definitiva da 

competência ora condicionada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500000-49.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (IMPETRADO)

LUCIENE BABMARE HAHN QUINOT (IMPETRADO)

O MONTAGNA & CIA LTDA (IMPETRADO)

TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (IMPETRADO)

VALDEBERTO SATELES - ME (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 0500000-49.2014.8.11.0040; Valor 
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causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA 

(120)/[EDITAL]. Partes do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: CECILIA 

PINTO DA SILVA EIRELI Parte Ré: IMPETRADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, 

LUCIENE BABMARE HAHN QUINOT, O MONTAGNA & CIA LTDA, TATIANA 

SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI, VALDEBERTO SATELES - ME Vistos etc. 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CECÍLIA PINTO DA 

SILVA EIRELLI-ME, contra ato coator da PREGOEIRA LUCIENE BABMARE 

HAHN QUINOTE, e contra as pessoas jurídicas O.MONTAGNA e CIA LTDA, 

TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELLI e VALDEBERTO SATELES-ME, 

visando liminarmente a suspensão da decisão que proveu os recursos 

administrativos das empresas jurídicas impetradas, para classificar suas 

propostas para a etapa de lances do Pregão Presencial n. 112/2014, 

pretendendo seja a sessão de lances realizada após o julgamento do 

presente mandamus. A liminar foi indeferida no Num. 193446, tendo sido 

determinada a notificação dos impetrados. O impetrado O. Montagna e Cia 

LTDA apresentou informações no Num. 215400 e a impetrada Luciene 

Babmare Hahn Quinote no Num. 217317. O MPE manifestou-se no Num. 

1428148, pela intimação da impetrante para promover a notificação dos 

demais litisconsortes, sob pena de extinção. Foi proferida decisão no 

Num.1927861, determinando a intimação da impetrante para promover a 

notificação da litisconsorte Tatiana Siqueira Santiago Eirelli, em razão da 

mesma não ter sido encontrada para notificação (Num. 373999), porém, 

mesmo intimada por duas vezes, a mesma quedou-se inerte (Nums. 

3296533 e 12552628). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que, mesmo tendo sido 

determinada a intimação do impetrante para que procedesse a citação da 

litisconsorte, esta nada fez. Segundo dispõe a Súmula 631, do STF, 

“extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não 

promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo 

necessário”. No mesmo sentido, a jurisprudência: “MANDADO DE 

SEGURANÇA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. Litisconsorte Necessário. Citação determinada pelo Relator, 

não providenciada pelo impetrante. Extinção do processo sem julgamento 

de mérito, por não haver promovido o interessado ato que lhe competia e, 

em decorrência, configurado a ausência do pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, art. 267, III e IV, do CPC. 

Intimação pessoal da parte. Desnecessidade ante a imposição do art. 47, 

do CPC., aplicável ao Mandado de Segurança por força do art. 19 da Lei 

1.533/51. Orientação jurisprudencial do STF. Agravo regimental a que se 

nega provimento”.(STF. Tribunal Pleno. MS 21753 AgR, Relator(a): Min. 

PAULO BROSSARD, J. 08/04/1994, DJ 20-05-1994 PP-12265 EMENT 

VOL-01745-01 PP-00133) Assim, diante da inércia da impetrante em 

promover a citação da litisconsorte passiva, deve ser o feito extinto sem 

resolução do mérito. Pelo exposto, nos termos do art. 115, parágrafo único 

do CPC; c/c art. 24 e § 5º do art. 6º, ambos da Lei n. 12.016/09, bem com 

pelo disposto na Súmula 631, do STF, DENEGO a segurança invocada pelo 

impetrante, fazendo-o sem resolução do mérito. Encaminhe-se cópia desta 

decisão às autoridades apontadas como coatoras para os fins devidos. 

Sem honorários, conforme Súmula nº. 512 do STF: “Não cabe condenação 

em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.” e sem 

custas, tendo em vista o que prescreve o inciso XXII do artigo 10 da 

Constituição Estadual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 188902 Nr: 3424-20.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MARIA DACANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GATTI - OAB:13.846/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo o dia 23 de maio de 2018, às 13:30 horas, para cumprimento do 

ato deprecado.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 189543 Nr: 3829-56.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA DOS ANJOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIALINE DEON E SILVA - 

OAB:682/RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo o dia 23 de maio de 2018, às 13:45 horas, para cumprimento do 

ato deprecado.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 10113 Nr: 1957-36.2000.811.0040

 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 TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, PERITO OFICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Vistos etc.

 Sobre a manifestação da União de fls. 507-515 e documentos que a 

acompanham (516-815), digam as partes em dez dias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134626 Nr: 7792-77.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI DA SILVA GONÇALVES 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): VALDECI DA SILVA GONÇALVES ME. 

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 fevereiro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103083 Nr: 6063-84.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALF LAVALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749, MAURO MEAZZA - OAB:11 

110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que por um lapso, do E. TRF1, os autos 

foram remetidos a esta Comarca, uma vez que houve decisão que 

declinou a competência para a Comarca de Vera/MT (fls. 112), tendo sido, 

inclusive, aquele Juízo o prolator da sentença proferida nos autos (fls. 

180-182).

Assim, remetam-se os autos à Comarca de Vera/MT, para análise dos 

embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida por 

aquele Juízo.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89867 Nr: 1486-97.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL SANTANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que somente houve, pelo INSS, o 

pagamento do RPV dos valores referentes às parcelas retroativas (fl. 

150).

Assim, intime-se o INSS para que comprove o pagamento do RPV dos 

honorários advocatícios de fl. 134, no prazo de 15 dias, sob pena de 

sequestro dos referidos valores.

Havendo o comprovação do pagamento, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores à conta da procuradora da parte exequente, 

fazendo-me, na sequência, conclusos para extinção do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81361 Nr: 364-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Trata-se de exceção de pré-executividade em que o INSS aduz que o 

valor devido é de R$67.139,00, atualizado pela TR. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido.Preliminarmente, cabe consignar que a 

exceção de pré-executividade, ou objeção, como preferir, é uma criação 

doutrinária e jurisprudencial para permitir que a parte discuta matérias de 

ordem pública, sem necessidade de dilação probatória, diretamente no 

processo de execução, até mesmo porque tais matérias podem ser 

conhecidas de ofício pelo juiz.Ademais, o próprio Código de Processo Civil 

trouxe em seu bojo a utilização de referido meio de defesa em seus arts. 

525, §11 e 803, parágrafo único, ambos do NCPC, razão pela qual, passo 

a analisar a petição de fls. 144-150, da forma como foi oposta.A parte 

excipiente alega que o valor devido ao exequente é de R$67.139,00, 

atualizado pela TR. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça já firmou 

entendimento no sentido de que não cabe a alteração, em sede de 

cumprimento de sentença, dos índices fixados na sentença e/ou Acórdão 

para atualização monetária do título exequendo, em razão da ocorrência 

da coisa julgada. Nesse sentido:“No caso dos autos, o Acórdão de fl,94, 

determinou a realização dos cálculos dos juros e correção monetária de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.Assim, REJEITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pelo INSS, homologando os 

cálculos de fls.142-143.Incabível a condenação em honorários 

advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada, conforme 

entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1223290/ES, 1ª T. Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 04/04/2017, DJe 10/04/2017).Após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as 

determinações acima, bem como a decisão de fl. 140.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54700 Nr: 5038-75.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR BOTTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação à execução em que o INSS alega excesso de 

execução, aduzindo ser devida a quantia de R$811,96, de honorários 

advocatícios, eis que os mesmos devem incidir tão somente da DIB 

(01/11/2014) até a prolação da sentença, que se deu em 05/02/2015.

A parte exequente manifestou-se às fls. 251-254, pugnando pela rejeição 

da impugnação.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

A parte impugnante alega que o valor devido ao exequente é de R$811,96, 

a título de honorários advocatícios.

 No caso dos autos, a sentença fixou como DIB, novembro/2014 (fl. 

140-142), ou seja, todas as parcelas recebidas anteriormente à referida 

data, a título de tutela antecipada, foram indevidas.

Desta forma, os honorários advocatícios devem incidir da DIB até a 

prolação da sentença que se deu em 05/02/2015 (fl. 142-vº).

Assim, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

manejada pelo INSS, a fim de homologar os cálculos de fls. 250, 

apresentado pelo executado, em relação aos honorários advocatícios.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência 

ao procurador da parte executada, os quais fixo em R$3.000,00, nos 

termos do art. 85, do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 113020 Nr: 4783-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRÉIA BIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.118, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$1.500,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93554 Nr: 5054-24.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NELCI CORBARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o INSS 

alega excesso de execução, aduzindo serem devidas as quantias de 

R$1.547,32 de parcelas atrasadas e R$3.786,78 de honorários 

advocatícios, atualizadas pela TR. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido.A parte impugnante alega que o valor devido ao 

exequente é de R R$1.547,32 de parcelas atrasadas e R$3.786,78 de 

honorários advocatícios, atualizados pela TR.O Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido de que não cabe a alteração, em 

sede de cumprimento de sentença, dos índices fixados na sentença e/ou 

Acórdão para atualização monetária do título exequendo, em razão da 

ocorrência da coisa julgada. Nesse sentidoNo caso dos autos, o Acórdão 

de fl. 111, determinou a realização dos cálculos dos juros e correção 

monetária de acordo com o artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97.Assim, ACOLHO 

A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA PELO 

INSS, homologando os cálculos apresentados pelo executado às fls. 

147-148.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte exequente 

ao procurador da parte executada, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$500,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 102809 Nr: 5766-77.2013.811.0040

 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: IZABEL GUARANHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA, DURVALINA DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de ação de pensão por morte, formulada por Izabel 

Guaranha da Silva, em face do INSS, em que, às fls. 100-101, foi 

informado o óbito da autora, tendo a sua procuradora requerido o 

arquivamento da presente ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Considerando o óbito da autora e a inexistência de indicação de 

sucessores, verifico não mais haver interesse processual no 

prosseguimento da demanda, razão pela qual, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fundamento no que dispõe o artigo 485 inciso VI do 

NCPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo no montante 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 do NCPC.

No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-s

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 126634 Nr: 3393-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI JOSÉ GRASSELI, ANTONIO AECIO 

LEMES DOURADO, NEREU BRESOLIN, EXATA CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE LTDA, FABIA PEREIRA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

FLAMINIO V.SPECIAN - OAB:4.367, GEIZIANE APARECIDA DE 

ALMEIDA - OAB:22429/O, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 DE AGOSTO 

DE 2018, às 15:30h, registrando que as testemunhas a serem ouvidas em 

tal solenidade deverão ser arroladas no prazo de quinze dias a partir da 

intimação.

Quanto a produção de prova pericial, indefiro-a, uma vez que os 

requeridos, à fl. 1578, sequer especificaram a especialidade da perícia, 

bem como pela prova do fato não depender de conhecimento especial 

técnico (inciso II do § 1º do art. 464 do NCPC).

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93985 Nr: 5626-77.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANANIAS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

134, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 86907 Nr: 6376-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ÉLIO DE ABREU CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

201, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 155.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 188192 Nr: 3040-57.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO IVAR DALLA VECCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VARELLA 
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RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a existência de veículo registrado em nome do embargante, 

consoante à restrição realizada via SISTEMA RENAJUD (fls. 80-82), 

situação que não se compatibiliza com as regras da lei 1.060/50, INDEFIRO 

a AJG postulada, determinando que, no prazo de 15 dias, o embargante 

proceda ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Não recolhidas as custas, conclusos para extinção.

Recolhidas as custas e garantido o juízo, dou regular prosseguimento ao 

feito, nos seguintes termos:

Sem embargos quanto ao fumus boni iuris, constato que não restou 

comprovado o periculum in mora capaz de justificar a imprescindibilidade 

do efeito suspensivo.

Ademais, não restam configurados os requisitos que dispõe acerca da 

tutela de evidência, dispostos no art. 311 do NCPC.

Sendo assim, RECEBO OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

determinando o prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, 

caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17 da Lei 6830/80).

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 90605 Nr: 2234-32.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

123-125, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fls. 123-124.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 112275 Nr: 4199-74.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVIDES BALZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

169-170, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 170.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 113092 Nr: 4838-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA BARBOSA DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

151-152, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 152.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 5308 Nr: 818-83.1999.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR LARA DE 

BARROS - OAB:PROCURADOR, MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:1746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

138-139, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Acaso, eventualmente, constatada a existência de averbação na matrícula 

do imóvel, expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso 

para a baixa do registo de penhora constante à fl. 48.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93245 Nr: 4802-21.2012.811.0040

 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: NEIVA SALETE NICOLETTI HUNGARATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

152-153, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 153.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 136357 Nr: 8667-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINILDA BAIER PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

102-103, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 103.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107052 Nr: 10059-90.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO BALBINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

235-237, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fls. 236-237.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 102010 Nr: 4934-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA DE JESUS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

154-155, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 155.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89393 Nr: 981-09.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

57v-59, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Deixo registrado que o executado ficará isento do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I 

da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 4858-30.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, DANIEL HENRIQUE DE MELO SANTOS - OAB:12671, 

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, ÉSLEN PARRON 

MENDES - OAB:17909/O, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, LUCAS 

COLDEBELLA - OAB:21969/O, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

77-79, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 47811 Nr: 4744-57.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEDER DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE 

SORRISO/MT - OAB:, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

389-391, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Deixo registrado que o requerido ficará isento do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I 

da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 57673 Nr: 6599-37.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA JACOBSEN GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - 

OAB:9 546-A-MT, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, 

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

76-77, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 110747 Nr: 2911-91.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO LUIZ ANTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

147, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 147.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107416 Nr: 10407-11.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYLDE COSTA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAYLDE COSTA SEVERO, Cpf: 

01325575178, Rg: 1647891-6, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc.Considerando que foi satisfeita a obrigação, 

conforme demonstrado às fls. 40-43, julgo e declaro extinto o presente 

processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo executado.Comprovado o pagamento dos honorários 

advocatícios à fl. 43.Posto isto, proceda-se com o levantamento da 

restrição acostada à fl. 35. Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

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

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gisele Piovezan, digitei.

Sorriso, 12 de março de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 49117 Nr: 6009-94.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUMAR PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO D AQUI - 

PROC. FEDERAL - OAB:11611678

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

225-227, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fls. 225-226.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 50814 Nr: 1074-74.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR APARECIDO GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

171-172, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 171.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134175 Nr: 7555-43.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MADELUZ COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 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): MADELUZ COMÉRCIO E INDUSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA., CNPJ: 01552893000140. 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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000544-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 15:50 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: 1001876-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EXECUTADO)

 

Processo: 1001876-11.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o retorna da Carta Precatória de ID. 

12682852 e 12682854. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002420-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (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 SORRISO DECISÃO Processo: 

1002420-62.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: JOSE PEDRO NETO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos formulados pela parte exequente. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. VI – Decorrido o prazo acima sem 

cumprimento, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

sob pena de extinção. SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005107-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA DAL BEM GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS OAB - MT23416/O (ADVOGADO)

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (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 16:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (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 17:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001382-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SUELEN OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001382-78.2018.8.11.0040; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEILA SUELEN OLIVEIRA 

FARIAS Parte Ré: REQUERIDO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Forte 

no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001389-70.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). SORRISO, 3 de abril de 2018. JACOB SAUER Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 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 17:20 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: 1001460-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DE FREITAS NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001460-72.2018.8.11.0040 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 16:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 17:30 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: 1005166-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

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 17:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003673-85.2017.8.11.0040

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:

IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: IRINEU 

GALDIMIR TRINDADE STOCK Trata-se de reclamação proposta por 

MACHADO CARNIEL E CIA LTDA-ME em face de IRINEI GALDIMIR 

TRINDADE STOCK, relata a reclamante que é credora do reclamado na 

quantia de R$ 2.359,76 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e 

setenta e seis centavos), representado através de ordens de serviços 

constantes no Id. 9104908. Citado o reclamado (Id. 11334526), o mesmo 

não apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A parte reclamada foi citada no dia 11.01.2018, contudo, 

sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pelas ordens de serviços, 

assinadas pelo reclamado, acostadas no Id. 9104908, servindo como 

prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de 

condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ $ 

2.359,76 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da 

reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

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. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DELISE TOCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001654-72.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 14.636,61; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADRIELI DELISE TOCHETTO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - 

Aguarde-se a realização da audiência designada no evento nº 15233159. 

II – Retornem os autos à Secretaria. SORRISO, 9 de abril de 2018. Juiz(a) 

de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MAIRA DA SILVA FRITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo: 1001500-54.2018.8.11.0040 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 08:50HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SANTANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 18:00 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: 1000558-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO NORBERTO VERSETTI (REQUERIDO)

ZON DESIGNER - ARTE EM MADEIRA LTDA - ME (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 18:10 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: 1000559-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDIEL DIOGO CAMPANARO (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 18:20 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: 1000560-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IGOR LIMA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 20 de JUNHO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANE PIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

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 14:30 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: 1001516-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DE BAIRROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001516-08.2018.8.11.0040 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 11H30MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 143904 Nr: 768-61.2016.811.0040

 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: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIS HALEY PUERARI PEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 PROCESSO N. 768-61.2016.811.0040 (J)

I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 

2018 às 15h.

II – Intime-se o acusado, notificando-o de que a audiência será realizada 

na presença do Ministério Público, bem como da necessidade de 

comparecimento acompanhado de advogado, sendo-lhe assegurada a 

assistência pela Defensoria Pública, se for pobre. Cientifique-se, ainda, de 

que caberá a ele trazer suas testemunhas ou requerer a intimação, no 

prazo de até 05 (cinco) dias antes da audiência acima aprazada.

III – Intimem-se o Ministério Público e as testemunhas arroladas na 

denúncia, observando o endereço informado na fl. 142, bem como aquelas 

porventura arroladas pelo acusado, se assim expressamente requerido.

IV – No tocante à certidão de antecedentes criminais do acusado, defiro a 

diligência em seus exatos termos, devendo a Gestora Judiciária 

providenciar a juntada do extrato disponibilizado pelo sistema Apolo.

Sorriso/MT, 06 de abril de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 125793 Nr: 2896-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, KARINA ROMÃO 

CALVO - OAB:19.370 - MT, MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B, MARIA CECILIA DA RUÍ - OAB:16.128/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar da r. sentença em sua parte final 

transcrita: ...IV – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação penal, para CONDENAR o réu Olavo Weber como incurso 

nas sanções do art. 147 do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de 

detenção, em regime ABERTO, a qual vai substituída pela pena restritiva 

de direito consistente em prestação pecuniária, no valor correspondente a 

01 (um) salário mínimo nacional, que deverá ser destinado à entidade 

pública ou privada com finalidade social. O pagamento deverá ser 

realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado, 

mediante depósito na Conta Judicial, por meio de guia a ser retirada pelo 

acusado na Secretaria do Juízo, devendo ser comprovado nos autos em 

até 05 (cinco) dias do decurso do prazo acima assinalado. Consigno que a 

guia de depósito deverá ser vinculada ao Processo n. 

7898-68.2017.811.0040, da Diretoria do Foro, no âmbito do qual será 

providenciada a destinação social dos valores, nos moldes da Resolução 

n. 154/2012-CNJ e da CNGC. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das 

custas processuais. Com o trânsito em julgado: a) Lance-se o nome do 

réu no rol dos culpados; b) Comuniquem-se os Institutos de Identificação 

Nacional e Estadual; c) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato de Grosso; Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sorriso/MT, 09 de 

janeiro de 2018.JACOB SAUER,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR ERMISDORFF TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001736-06.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: JOSMAR ERMISDORFF TAVARES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome, atualizadas. 

A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). SORRISO, 11 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA OAB - MT21931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAVAN (REQUERIDO)

Veridiana Zanata Pavan (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001802-83.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 26.805,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI, ELIARA 

CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI Parte Ré: REQUERIDO: GILSON 

PAVAN, VERIDIANA ZANATA PAVAN I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de intenso vazamento 

no apartamento superior de propriedade dos reclamados Gilson Pavan e 

Veridiana Zanata Pavan, que vem acometendo o apartamento inferior dos 

reclamantes, ambos os imóveis localizados no reclamado Condomínio 

Edifício Victória Régia. A par disso, em laudo técnico de inspeção predial 

juntado no id. 12661103, o Engenheiro Civil classifica como “GRAU DE 

RISCO CRÍTICO, tendo em vista o agravamento potencial que a falta de 

reparos nas instalações hidrossanitárias podem gerar e considerando o 

risco à segurança do usuário e ao patrimônio evidenciado no sistema 

estrutural da edificação, sendo necessária a intervenção imediata para 

sanar as irregularidades apontadas no laudo de inspeção” (grifou-se). 

Nesse quadro, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

agravamento à estrutura do imóvel, com risco à segurança e saúde 

própria e de seus familiares, este último corroborado pelo relatório de 

médica pediatra, pois expõe que a filha dos reclamantes possui rinite 

alérgica devido à umidade (id. 12661079). Por outro lado, tem-se que a 

parte reclamada poderá demonstrar eventual inverdade posta na inicial, 

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 

os reclamados realizem os reparos necessários para cessar o vazamento 

que atinge o apartamento dos reclamantes, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, com multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 12 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000484-02.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.140,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: MURILO FERREIRA FLORES Parte Ré: REQUERIDO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 

caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. 

SORRISO, 11 de abril de 2018. Juiz de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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 DECISÃO Processo: 

1001798-46.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELA MARIA BEZERRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidão de protesto 

ou notificação; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). SORRISO, 11 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob 

Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001796-76.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.671,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO Parte 

Ré: REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO I 

- Em que pese a argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que 

instruem a inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do 

alegado, bem como sequer comprovada a ocorrência de acidente de 

trânsito envolvendo a reclamante. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da reclamante, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 11 

de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLANDSON RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANI CELLA OAB - MT0020305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001777-70.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FLANDSON RODRIGUES DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome, atualizadas. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 11 de abril de 2018. Juiz(a) 

de Direito Jacob Sauer

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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 DECISÃO Processo: 

1001797-61.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO, IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado, 

porquanto não demonstrada a efetivação do referido protesto. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II - Indefiro a INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, porquanto não restou configurada relação consumerista entre as 

partes, conforme previsão do art. 2º do CDC. III - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 11 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000285-43.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CARTÃO 

DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAVI 

WEBER Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Em atenção ao peticionado no id. 12332244, resta claro que a reclamada 

descumpriu a tutela de urgência deferida no id. 11729584. Sendo assim, o 

pedido de providências é válido, requisito legal para o regular exercício do 

direito da parte reclamante. Assim, intime-se a reclamada para que 

providencie em 24h a suspensão das inscrições impugnadas, até o 

julgamento final da ação. Considerando o descumprimento noticiado, 

transformo em hora o período de incidência da multa fixada no id. 

11729584, o que faço com fulcro no artigo 537, § 1º, I, do NCPC, e com 

base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao 

enriquecimento ilícito. Cumpra-se com urgência. SORRISO, 11 de abril de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004927-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004927-93.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante MARIA DE FÁTIMA COSTA 

DOS SANTOS, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante o cadastro de inadimplentes, proveniente de inscrição levada a 

efeito pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a 

reclamada apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de 

inexistência do débito e reparação dos danos morais suportados. 

Inexitosa a conciliação, em contestação, preliminarmente a reclamada 

sustentou litispendência e conexão desta ação com a de número 

1004928-78.2017.811.0040 também em trâmite neste Juízo e no mérito 

argumentou que o débito é legítimo e que exerceu seu regular direito, não 

havendo falar em reparação de danos. 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 Especializada dos Juizados 

Especiais, em que a reclamada apresentou qualquer testemunha para 

inquirição em audiência, conforme se verifica, a título exemplificativo, nos 

p r o c e s s o s  q u e  l i s t o :  1 0 0 0 0 7 7 - 9 3 . 2 0 1 6 .  8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

1 0 0 3 3 0 1 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ; 

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. DAS PRELIMINARES DE 

LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. Não há que se falar em litispendência desta 

ação com a ação nº 1004928-78.2017.811.0040, tampouco conexão, 

tendo em vista que, embora tenham sido propostas em face da mesma ré, 

discutem inscrições distintas, referentes a contratos diversos. DO 

MÉRITO. Em relação ao mérito, alega a reclamante, em suma, que 

constatou a existência de registro negativo perante sistema de restrição 

ao crédito, o qual advindo de inscrição providenciada pela reclamada. 

Aduz, porém, que não há qualquer débito com a reclamada que possa 

justificar a inscrição. A reclamada, por seu turno, limitou-se a alegar que 

houve a contratação e que o débito inscrito junto aos cadastros de 

proteção ao crédito é oriundo da falta de pagamento por serviços 

prestados, deixando, todavia, de juntar a documentação comprobatória da 

contratação. Na condição de grande empresa responsável pelo 

fornecimento de energia elétrica, ressalte-se, lhe incumbia tal cautela, pois 

não se admite que disponibilize seus serviços sem se precaver acerca da 

identificação do solicitante. Nessa toada, a resolução da contenda passa 

pela consideração da responsabilidade objetiva da reclamada no caso em 

tela, como especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da 

demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a 

demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta 

ilícita da reclamada está demonstrada na documentação que acompanha a 

inicial, porquanto levou a registro em cadastro de restrição ao crédito o 

nome da reclamante, sendo que não era esta a responsável pela dívida 

gerada na unidade consumidora. O dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranqüila orientação 

jurisprudencial: RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - CONDUTA ILÍCITA- RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA - DANO MORAL- CONFIGURADO - QUANTUM – CRITÉRIOS – 

INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE 

PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - PREQUESTIONAMETO – MAJORAÇÃO 

DE HONORÁRIOS – MANIFESTAÇÃO DO APELADO EM CONTRARRAZÕES 

– AUSÊNCIA DE FORMA LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Recurso da 

apelante/ré conhecido e parcialmente provido. Não conhecido pretensão 

atípica do autor/apelado. 1-Comprovada a existência do fato lesivo 

praticado contra o requerente, égide da responsabilidade civil objetiva, a 

inscrição indevida nos órgãos que restringem créditos, surge o dano 

moral, este configurado ‘in ré ipsa’, surgindo, por conseqüência, o dever 

de indenização pertinente (art. 5º, VC, X, CFR). A condenação ao 

pagamento de danos morais deve ser arbitrada em atenção aos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o valor da 

indenização sirva tanto para reparar a lesão sofrida quanto para inibir o 

ofensor a praticar novos atos lesivos. Se o magistrado afere de modo 

excessivo ao fato imputado, impõe-se decotar para patamar mais 

equânime. 2 - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de 

apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento e 

interposição de recursos às cortes superiores. 3.- Não se conhece 

pretensão formulada pelo apelado/autor em contrarrazões, ausência de 

forma legal já que, tal pretensão somente pode ser feito através de outro 

recurso ou mesmo da forma adesiva. (Ap 97039/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/08/2016, 

Publicado no DJE 06/09/2016). RECURSO INOMINADO – 

INSCRIÇÃOINDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR 

DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – 

PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 
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Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição ou 

manutenção irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re 

ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência. 2 – O 

montante fixado a título de danos morais deve servir para reparação do 

dano e repressão à conduta ilícita, razão por que a quantia estabelecida 

na sentença (R$ 4.000,00) deve ser majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), visando atender a esses objetivos. 3 – Os juros 

moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual, inclusive em se tratando de condenação por danos 

morais, conforme entendimento pacificado perante as Seções de Direito 

Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da 

Súmula n. 362/STJ, “A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

104682020128110002/2013, Turma Recursal Única, Julgado em 

04/06/2013, Publicado no DJE 04/06/2013). 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. Não logrou êxito aquela, 

todavia, na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa 

exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser 

confundida com o risco da atividade. 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$3.000,00 (três mil reais). Levo em consideração, 

especialmente, que embora a anotação pela reclamada nos cadastros de 

proteção ao crédito tenha sido a primeira no nome da reclamante, constam 

outras anotações posteriores, máculas que caso inexistentes certamente 

ensejaria a condenação em patamar mais elevado. O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) declarar a 

inexistência do débito impugnado (R$21,36), devendo a parte reclamada 

cancelar o registro junto aos cadastros de proteção ao crédito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais) por dia de descumprimento da determinação; b) condenar a 

reclamada pagar à reclamante, a título de danos morais, o valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

considerando-se como tal a data do registro indevido. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. 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. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. SORRISO, 10 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8011364-02.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIA SIMONE FURTUOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUDWIG OAB - SC39924 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LARIO ETGES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: EMBARGANTE: 

GILVANEIA SIMONE FURTUOSO Parte Ré: EMBARGADO: EDSON LARIO 

ETGES I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 12075217), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005365-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR HORACIO (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: 

1005365-22.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDIONOR HORACIO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA 

DEMANDA. Alega o reclamante CLAUDIONOR HORACIO, em suma, que é 

usuário da unidade consumidora de energia elétrica nº 6/1349142-8, 

contratada junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de 

R$1.105,75 (um mil cento e cinco reais e setenta e cinco centavos), 

originada a partir de recuperação de consumo advinda da constatação de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora. Aduz que não fora 

responsável pela irregularidade verificada e para evitar a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica foi obrigado a parcelar o débito. Por tal 

razão postulou a declaração de inexistência do débito, a devolução dos 

valores já pagos, bem como a reparação dos danos morais suportados. 

Em contestação, a reclamada arguiu preliminar de incompetência do juízo, 

ante a necessidade de prova pericial. Com relação ao mérito, sustentou 

que o montante cobrado se refere a uma recuperação de consumo, em 

função de irregularidades constatadas no imóvel do reclamante, não 

havendo se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em 

danos morais 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 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 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  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 ;  8 0 1 0 7 0 6 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  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 
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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 caso em questão, a reclamada sustenta que a 

cobrança impugnada pelo reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. As 

irregularidades, efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 619006 (Id. 12049962), o qual revela que havia 

“desvio de energia no ramal de entrada”, situação que impedia a precisa 

aferição do consumo de energia. Anoto, ainda, que o acervo fotográfico 

juntado com a contestação, corrobora as informações constantes no 

termo. Demais disso, o histórico de consumo do reclamante atesta que 

após a substituição do medidor o consumo aumentou, em alguns meses 

até dobrou, indicativo que realmente o consumo não estava sendo 

adequadamente aferido. A partir disso, a reclamada demonstrou haver 

cumprido com os procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 

414/2010, mais precisamente, os artigos 129 e 130. A alegação de que 

não fora o reclamante responsável pela irregularidade detectada, 

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 

o 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 

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. 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, 11 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob 

Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005405-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LINDERMAIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005405-04.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 23.119,53; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/
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[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: REINALDO 

LINDERMAIER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o 

reclamante REINALDO LINDERMAIER, em suma, que é usuário da unidade 

consumidora de energia elétrica nº 6/2200875-9, contratada junto à 

reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de R$7.706,51 (sete mil e 

setecentos e seis reais e cinquenta e um 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. 11021051. Realizada 

audiência de conciliação, a reclamada não compareceu, postulando o 

reclamante a aplicação dos efeitos da revelia. DO MÉRITO. Embora 

citada/intimada, a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, 

diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). É certo que, 

somente se inverossímeis os fatos alegados, ou quando a versão exposta 

se choca com outros elementos probatórios existentes nos autos, é que 

os efeitos da revelia devem ser relativizados. Não é o caso, devendo a 

presunção, não obstante, prosperar neste feito. 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 caso em questão, o reclamante alega que mesmo sem ter 

acompanhado qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada 

em procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, não se interessou 

em participar da relação processual e apresentar sua versão dos fatos e 

provas. Com efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da 

reclamada, porquanto não cumpriu integralmente as regras constantes na 

Resolução da ANEEL n. 414/2010, mormente a regularidade do 

procedimento que se utilizou para gerar a fatura questionada pelo 

reclamante, uma vez que a reclamada sequer chegou a apresentar o 

termo de ocorrência e inspeção. Nesses termos, caracteriza-se a 

unilateralidade do procedimento de verificação do medidor instalado na 

unidade consumidora do reclamante, razão pela qual o débito 

pretensamente apurado não deve subsistir, conforme firme orientação 

emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL DE LIGAÇÃO 

CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no medidor de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo que a 

cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor para 

os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. 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 a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude. Demais disso, não houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. É consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta 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 não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. Nesse sentido, calha destacar 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. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Quanto à multa por eventual descumprimento 

de antecipação de tutela, deve ser tratada em fase de cumprimento de 

sentença, bastando neste momento apenas a confirmação ou não da 

medida liminar deferida. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado, objeto da notificação constante no Id. 

10361025. Convolo em definitiva a medida liminar deferida. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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, 

12 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005617-25.2017.8.11.0040
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JORGE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005617-25.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JORGE ZANATTA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a parte reclamante JORGE ZANATTA, em 

suma, que é titular da unidade consumidora de energia elétrica nº 

6/1909318-6, contratada junto à parte reclamada ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu cobrança 

indevida no valor de R$1.526,92 (um mil e quinhentos e vinte e seis reais e 

noventa e dois 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 
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responsável pela irregularidade verificada. Contestou a cobrança 

administrativamente, 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. 10667853. 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 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 .0 0 4 0 ; 

1 0 0 2 4 5 3 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0 ;  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 ;  8 0 1 0 7 0 6 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  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 608655 (Id. 12296027), o qual revela que o 

medidor estava “com ligação invertida”, impedindo a precisa aferição do 

consumo de energia. Anoto, ainda, que o acervo fotográfico juntado com a 

contestação, corrobora as informações constantes no termo. Demais 

disso, o histórico de consumo da reclamante atesta que após a correção 

da irregularidade o consumo aumentou, em alguns meses até dobrou, 

indicativo que realmente o consumo não estava sendo adequadamente 

aferido. 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 
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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 

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, 12 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010806-30.2015.8.11.0040
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ANTONIO CARDOSO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010806-30.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.240,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO CARDOSO 

DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Trata-se de ação em que relata a parte 

autora que em contratou os serviços da reclamada, tendo adquirido uma 

linha telefônica móvel, cujo valor do plano era R$31,61. No mês de 

fevereiro de 2014, entretanto, recebeu uma fatura com o valor de 

R$364,52, no qual foram cobrados serviços não utilizados. Mesmo 

discordando de tal fatura, efetuou o pagamento, a fim de evitar a 

negativação. Em março procurou o PROCON, onde formalizou reclamação, 

tendo havido conciliação naquele órgão, ficando acordado o cancelamento 

da linha telefônica, bem como dos débitos em aberto e a restituição do 

valor de R$300,00. Relata que recebeu o valor acordado, e que após a 

audiência no PROCON nunca mais utilizou o acesso móvel. Para sua 

surpresa, no mês de maio de 2015 recebeu em sua residência uma 

notificação pedindo para quitar débitos em aberto. No mês de julho, teve 

uma surpresa maior, pois ao tentar realizar compras verificou que seu 

nome estava incluso no SERASA, por débito junto à reclamada. Requer a 

declaração de inexistência do débito, com a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Foi 

deferida a medida liminar requerida. A requerida OI S/A contesta afirmando 

que houve efetiva contratação por parte da autora. Diz que a cobrança é 

legal pois houve utilização do terminal. Afirma que não há ilicitude na 

inscrição junto ao órgão de proteção ao crédito. 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 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 
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negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. O 

cerne da questão no presente processo está em informação que consta 

no termo de audiência realizado no PROCON, em 20 de maio de 2014, no 

qual ficou consignado que a reclamada se propõe a efetuar o 

cancelamento definitivo do acesso móvel número 66 8418-349866 

8418-3498 , bem como o cancelamento dos débitos em aberto, multa de 

fidelização e faturas residuais, de forma que não reste pendência 

financeira relativo a este acesso móvel, e se compromete, ainda a retirada 

de eventual restrição dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a 

restituição no valor de R$300,00 no prazo de 20 dias em conta bancária a 

ser informada pelo consumidor”..” Assim, tenho que é ilegal a inscrição 

realizada, pois referente à debito vencido em 16/07/2014, em data 

posterior, portanto, ao acordo realizado. A situação poderia ser diferente 

se provasse a reclamada que houve utilização do terminal móvel após a 

data da audiência no PROCON, entretanto não há prova do uso, muito pelo 

contrário, as faturas demonstram que o autor não mais utilizou a linha nos 

meses que se seguiram. Indesviável, assim, a conclusão no sentido de 

que a inscrição impugnada carece de legitimidade. 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 

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. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexigibilidade de 

débito com relação ao contrato 0005097803862095 no valor de R$240,00, 

determinando a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros 

restritivos, sendo indevida toda e qualquer cobrança referente a tal 

contrato, 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 INPC 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, 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. 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, 12 de abril de 2018. 
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8010981-24.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 312,04; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GUILHERME CALVO CAVALCANTE Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Narra a 
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parte autora, GUILHERME CALVO CAVALCANTE, que descobriu, no ano 

de 2007, que seu nome encontrava-se nos cadastros de proteção ao 

crédito por conta de um débito junto a operadora Vivo. Refere que nunca 

contratou qualquer serviço com a mesma, então procurou a operadora 

tentando obter informações sobre a origem do débito, sendo informado 

que se tratava da contratação de uma linha telefônica na cidade de 

Londrina/PR (DDD 43). Aduz que informou à operadora que se tratava de 

uma fraude, pois nunca residiu na cidade de Londrina e não firmou o 

referido contrato, de modo que a empresa Vivo prontamente efetuou o 

cancelamento do débito e a baixa nos órgãos de restrição ao crédito. Em 

junho de 2015, ao mudar-se para Sorriso, procurou a operadora ré, Oi 

S/A, para efetuar a contratação de uma linha telefônica e um pacote de 

internet para seu escritório profissional, sendo informado que a 

contratação não poderia ser feita ante a existência de um débito em seu 

nome, referente a ligações interurbanas realizadas em 2007 com o prefixo 

14. Afirma que apesar de se tratar de cobrança de débitos prescritos, 

após tentar por diversas formas a solução, viu-se obrigado a pagar o 

valor de R$159,62, pois precisava da linha telefônica para desempenhar 

suas atividades, sendo a requerida a única operadora local do serviço. 

Requer: a) condenação da requerida ao pagamento da repetição do 

indébito de R$156,02 em dobro; b) condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais. A requerida sustenta a ausência de ato ilícito 

e de nexo de causalidade. Diz que informou ao requerente o motivo do 

débito, que era ligações utilizando o 014 da prestadora OI. Diz inexistir 

dano moral indenizável. Pugna pela improcedência da demanda. 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 utilizados pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de cobrança de 

valores, incumbe à credora demonstrar a legalidade do débito. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva utilização dos seus 

serviços, pois não trouxe aos autos provas das ligações efetuadas nem 

mesmo mencionou de qual terminal telefônico partiram. Assim, não há os 

autos prova da legalidade do valor cobrado, pois ausente prova da 

contratação e utilização dos serviços, de modo que declaro a cobrança 

inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Assim, ilegal o valor cobrado a título, de modo 

que faz jus o autor à devolução, em dobro, do valor indevidamente pago, 

nos termos do artigo 42, §único do Código de Defesa do Consumidor. 

Devem ser levados em conta os pagamentos comprovados pela parte 

autora, cujos comprovantes de pagamento constam nos autos, o que 

totaliza R$319,24, já na forma dobrada. No que se refere aos danos 

morais entendo que a simples cobrança indevida, não dá ensejo à sua 

ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

"COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO 

OCORRENTES. Na presente ação restou constatado que o serviço não foi 

solicitado pela parte autora, portanto, indevida é a sua cobrança. 

Entretanto, observa-se que a demandante não juntou aos autos os 

comprovantes de pagamentos das faturas em que o serviço não 

contratado é cobrado, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 

333, I, do CPC. Pois, para fins de devolução de valores cobrados 

indevidamente é necessário que o consumidor comprove o seus 

respectivos desembolsos. Contudo, diante da impossibilidade de 

afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço 

não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio in pejus", não se 

mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. Sendo assim, o 

valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já calculado em 

dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos danos morais, 

tenho-os como não configurados, pois não verifico nos autos a ocorrência 

de ofensa por parte da ré aos atributos personalíssimos do demandante, 

nem mesmo algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Embora, não se negue 

emanarem aborrecimentos em decorrência de cobranças indevidas, o 

autor não aponta terem decorrido maiores conseqüências, que não o mero 

dissabor da vida cotidiana, tratando-se a situação vivenciada pelo 

demandante de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais 

não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Sentença que 

merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014). (grifo 

meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor 

alega genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro 

no presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o 

demandante não juntou aos autos documentos que comprovassem tal 

fato. Ademais, ante a inadimplência do consumidor eventual negativação 

seria devida, tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, 

tem-se que a circunstância não enseja a possibilidade de caracterização 

do dano moral, na medida em que se trata de mero descumprimento 

contratual. Além disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por 

parte da ré aos atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo 

algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada 

pela requerente não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual 

não é passível de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004761961, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro, tendo a situação retornado 

ao status quo ante com a procedência do pedido de repetição em dobro do 

indébito. Por consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o 

mero descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, 

já que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse 

sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 
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moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos, por si só, não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude da cobrança 

indevida, tendo a situação retornado ao status quo ante com a 

procedência do pedido de repetição do indébito. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória para 

condenar a reclamada, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, 

do CDC, ao pagamento do valor de R$ R$319,24 (trezentos e dezenove 

reais e vinte e quatro centavos) à reclamante, correspondente à repetição 

em dobro dos valores indevidamente cobrados, verba a ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso respectivo 

(10/07/2015), e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da data 

da citação; 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, 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. 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, 

12 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ADELAR WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)
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EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010937-05.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 31.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADELAR 

WEBER Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES 

S/A / CLARO TV RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de declaração de nulidade de 

cobrança indevida, cumulada com repetição de indébito e indenização por 

danos morais proposta por ADELAR WEBER em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES. Sustenta o autor, em síntese, que foram 

descontados em sua conta bancária valores em débito automático 

favorecendo a primeira ré. Afirma que os valores foram cobrados mês a 

mês a partir de dezembro de 2013. Colaciona termo de reclamação no 

PROCON, formalizado em 30 de julho de 2014, sem qualquer êxito. Relata 

que após a intimação do PROCON, no mês de outubro de 2014 não houve 

cobrança, entretanto novamente o valor passou a ser cobrado em 

novembro de 2014. Requereu a repetição do indébito em dobro do valor 

devido bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais no valor de 40 salários mínimos, declarando-se desconstituído o 

contrato de prestação de serviços, o qual aliás, afirma nunca ter firmado. 

A requerida, EMBRATEL TVSAT contesta pugnando pela improcedência 

da demanda. Afirma inexistir dano moral indenizável, tratando-se as 

cobranças de mero aborrecimento. Pugna pela restituição simples dos 

valores cobrados. Foi deferida a medida liminar requerida, bem como a 

inversão do ônus da prova. Refere a parte autora que foram realizadas 

diversas reclamações e tentativas para suspensão da cobrança, tendo 

inclusive tentado resolução no PROCON, não tendo sido resolvido o 

problema. Importante frisar que trata-se de relação de consumo, pois os 

sujeitos da relação são o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 

3o do CDC), de modo que inverteu-se o ônus da prova. A requerida não 

nega o débito e não há também prova de ser o mesmo devido, pois o autor 

nega ter autorizado o mesmo e também usufruir ou ter contratado os 

serviços de TV por assinatura. Desse modo, como não houve prova da 

contratação e consequentemente da legalidade das cobranças e da 

autorização de débito automático, tenho que merece procedência o pedido 

de repetição do indébito em dobro, dos valores comprovadamente 

descontados, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que cristalina a abusividade das cobranças mensais, 

indevidamente descontadas. Mês do débito Valor debitado Valor em dobro 

12/2013 R$32,94 R$65,88 01/2014 R$54,90 R$109,80 02/2014 R$54,90 

R$109,80 03/2014 R$71,96 R$143,92 04/2014 R$74,80 R$149,60 05/2014 

R$83,46 R$166,92 06/2014 R$84,80 R$169,60 07/2014 R$109,80 

R$219,60 08/2014 R$109,80 R$219,60 09/2014 R$109,80 R$219,60 

11/2014 R$109,80 R$219,60 01/2015 R$112,17 R$224,34 02/2015 

R$107,73 R$215,46 03/2015 R$112,17 R$224,34 04/2015 R$112,17 

R$224,34 06/2015 R$112,17 R$224,34 08/2015 R$111,38 R$222,76 

09/2015 R$112,17 R$224,34 10/2015 R$112,17 R$224,34 11/2015 

R$112,17 R$224,34 12/2015 R$121,47 R$242,94 01/2016 R$121,47 

R$242,94 02/2016 R$132,19 R$264,38 Total: R$4.552,78 No que se refere 

aos danos morais entendo que a simples cobrança indevida, não dá 

ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: CONSUMIDOR. 

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE 

VALORES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA 

FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSTORNOS QUE NÃO GERAM 

LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE OU OUTRO DANO PASSÍVEL 

DE ENSEJAR REPARAÇÃO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O recurso da autora versa tão somente 

com relação a majoração dos danos morais arbitrados em R$2.500,00 na 

decisão de origem. 2. Primeiramente, cumpre mencionar que a simples 

cobrançaindevida, por si só, não gera obrigatoriedade de condenação por 

danos morais se não comprovada ou constatada situação causadora de 

sofrimento intenso ou ofensa à imagem do consumidor, atingindo os seus 

direitos de personalidade tutelados no art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu neste caso. 3. O fato narrado é 

caracterizado como mero aborrecimento e contratempo a que estão 

sujeitas as pessoas na vida cotidiana. Logo, seria o caso de julgar 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. Contudo, como 

somente a autora recorre, vedada reformatio in pejus, ficam mantida a 

condenação imposta na sentença. 5. Dessa forma, pelas razões antes 

declinadas, não é de ser acolhido o pedido de majoração da indenização 

por danos morais. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006677991, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 12/07/2017) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO MENSAL SEM A 

ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor alega 

genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro no 

presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o demandante 

não juntou aos autos documentos que comprovassem tal fato. Ademais, 

ante a inadimplência do consumidor eventual negativação seria devida, 

tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, tem-se que a 

circunstância não enseja a possibilidade de caracterização do dano moral, 

na medida em que se trata de mero descumprimento contratual. Além 

disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por parte da ré aos 

atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo algum tipo de 

humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida indenização por 

danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada pela requerente 

não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual não é passível 

de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004761961, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas 

Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato em liça constitui mero 
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dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar dano moral. Trata-se 

de uma situação desagradável, mas não passa disso, não foge da 

normalidade, do corriqueiro, tendo a situação retornado ao status quo ante 

com a procedência do pedido de repetição em dobro do indébito. Por 

consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o mero 

descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, já que 

inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse sentido é o 

magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 8. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos linhas atrás que dano 

moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à 

dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem ser extraídas 

daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano moral. Se dano 

moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo 

qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A parte requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das cobranças 

indevidas. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação, para condenar as reclamadas a pagar 

ao autor do valor de R$4.552,78 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e oito centavos) correspondente aos valores 

indevidamente descontados, verba a ser corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir do desembolso respectivo, e acrescidos de juros legais de 

1% ao mês, a partir da data da citação. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 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. 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, 12 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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Processo Número: 8010848-79.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH SOARES DA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010848-79.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TELEFONIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELISABETH SOARES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Narra a parte autora, ELISABETH SOARES 

DA SILVA, que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$1.121,34. Alega que era cliente da requerida mas por não ser o serviço 

prestado de forma satisfatória solicitou o cancelamento. Diz que não 

reconhece a cobrança uma vez que nunca recebeu as mesmas e, além 

disso, já havia solicitado o cancelamento do contrato. Afirma não ter 

recebido nenhuma notificação prévia da inscrição em cadastros restritivos 

de crédito. Requer: a) seja declarada a inexistência de qualquer débito, em 

virtude do cancelamento do contrato; b) indenização por danos morais no 

valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. A requerida, OI S/A, 

contesta sustentando a regularidade do débito. Diz que o terminal 

65-3544820765-35448207 esteve sob a titularidade da parte autora entre 

22/11/2011 e 15/06/2013 e sua retirada se deu por inadimplência, 

ocorrendo o bloqueio por falta de pagamento com 75 dias de atraso. 

Afirma que não houve solicitação de cancelamento tendo sido o plano 

cancelado por inadimplência. Diz inexistir dano moral indenizável. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O art. 319 do CPC não traz o comprovante de endereço como 

requisito indispensável para o recebimento da petição inicial, sendo 

suficiente a indicação da residência do autor. A requerente alega que 

cancelou os serviços com a requerida e que nada mais deve à mesma, 

entretanto, além de não mencionar de qual serviço era usuária, não 

menciona sequer a data próxima do pedido cancelamento, o número de 

algum protocolo de cancelamento ou, ainda, o comprovante de pagamento 

das faturas. Vale ressaltar, ainda, que nem prova de inscrição indevida há 

nos autos, pois não trouxe a autora qualquer comprovante de tal 

alegação. Assim, tenho que não merece prosperar a presente ação, pois 

embora incida no caso o Código de Defesa do Consumidor, com a regra da 

inversão do ônus da prova, o mesmo não exime totalmente a parte autora 

de trazer o mínimo de elementos para provar o seu direito. Tais provas 

acima citadas seriam de fácil produção pela parte autora, e embasariam 

ainda que minimamente seus argumentos. Desse modo, tenho que 

improcede a presente ação. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 11 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, 12 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via 

Skype
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010964-85.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.523,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, RESCISÃO DO CONTRATO 

E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JURANDIR SGARABOTTO, ALEXSANDRO SGARABOTTO 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Alega a parte reclamante, JURANDIR SGARABOTTO 

e ALEKSANDRO SGARABOTTO, que na data de 19/11/2014 contratou 

junto à reclamada plano de telefone fixo e internet no valor mensal de 
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R$29,90. Diz que no dia 22/11/2014 houve a instalação do telefone fixo, 

mas não a da internet. Entrou então em contato com a requerida para 

solicitar o serviço de internet contratado, sendo informado então que não 

havia possibilidade de instalação para aquele local. Desse modo, pediu o 

cancelamento dos serviços, ocasião em que foi informado da existência 

de multa contratual. Procurou o PROCON e com a intervenção deste houve 

o cancelamento dos serviços, porém houve a informação de que as 

cobranças e a taxa de instalação não poderiam ser canceladas. Menciona 

valores de faturas pagas a partir de janeiro de 2015, requerendo o 

ressarcimento em dobro de tais valores. Requer: a) reconhecimento da 

falha na prestação dos serviços, declarando a inexistência das faturas 

cobradas e o pagamento em dobro dos valores pagos, no valor total de 

R$523,52 b) danos morais no valor de R$10.000,00. Em contestação, a 

reclamada alegou, que não foi detectada nenhuma irregularidade capaz de 

gerar dano à parte autora. Diz que o terminal foi instalado em 19/11/2014 e 

cancelado em 10/12/2014 por solicitação da parte autora. Diz que em 

análise no sistema não constatou cobranças referentes a esse serviço. 

Diz inexistirem danos morais indenizáveis, afirmando, ainda, não ter havido 

inscrição indevida. Diz ser inaplicável no caso a repetição do indébito. A 

lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Resta 

evidente que a reclamada vendeu serviço com a promessa de sinal de 

internet e não procedeu o devido fornecimento do serviço, tanto que 

necessitou o reclamante acionar o Judiciário. Percebe-se pelo que informa 

a própria reclamada, que o autor ficou menos de 1 mês como cliente da 

mesma, pois tão logo constatou a impossibilidade de ser realizada a 

instalação da internet, optou por cancelar o contrato. No presente caso a 

resolução da contenda passa pela consideração da responsabilidade 

objetiva da reclamada no caso em tela, como especifica o art. 14 do CDC. 

É dizer, a responsabilidade da demandada dispensa a prova de culpa, 

bastando ao consumidor a demonstração da conduta ilícita, do dano e do 

nexo causal. A falha na prestação dos serviços pela reclamada resta 

nitidamente configurada, gerando seu dever de indenizar, conforme já 

decidiu a Turma Recursal Única deste Estado: Origem: Juizado Especial 

Cível Jardim Glória Recorrente: OI BRASIL TELECOM S/A Recorrida: 

ELIZANGELA DE MAGALHAES LOPES E M E N T A RECURSO INOMINADO 

– JULGAMENTO EXTRA PETITA – RECONHECIMENTO – NULIDADE DE 

PARTE DA SENTENÇA –RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERNET – POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE 

QUE NO BAIRRO DA ADQUIRENTE NÃO HÁ DISPONIBILIZAÇÃO DO 

SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O 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. 2 – A operadora de telefonia que firma o 

contrato e disponibiliza o modem ao consumidor para a conexão de 

internet, mas, posteriormente, afirma que o serviço é inviável, incorre em 

falha na prestação do serviço, que implica em danos morais passíveis de 

indenização. 3 – A sentença que condena a parte reclamada em 

obrigação de fazer não postulada na inicial é extra petita, sendo nula 

nesse ponto. 4 – Levando-se em conta os critérios de razoabilidade e 

modicidade, o valor da condenação estabelecida na sentença, qual seja, 

R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável. 5 – Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

128164520118110002/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 11/04/2013, Publicado no DJE 11/04/2013). 

Demais disso, a conduta ilícita da parte reclamada está demonstrada na 

documentação que acompanha a inicial, especialmente pelo fato de ter 

vendido serviço com a promessa de que seria disponibilizado serviço de 

internet, o que não restou cumprido. É de atribuição da prestadora de 

serviços fazer verificação da disponibilidade técnica do serviço antes de 

vende-lo e, caso constate a indisponibilidade, não vender o serviço. Mais 

ainda, não deveria nem ofertar o serviço, sabendo que a região de 

residência do cliente não comporta a instalação do mesmo. No caso dos 

autos o autor teve que adquirir o serviço, pagar pelo menos para só então 

descobrir que em sua casa o mesmo não poderia ser instalado. Com 

efeito, anoto que a situação experimentada pelo reclamante não é 

incomum quando se trata de grandes operadoras de serviços de telefonia 

e internet, vez que no esfomeado desejo de captar clientes e auferir 

lucros deixam de zelar pela sustentabilidade dos serviços que prestam, 

vendendo o que não podem disponibilizar, em casos que chegam às raias 

da má-fé. Em audiência de instrução, informou o autor Alexandre que o 

cartão de crédito onde eram debitadas as cobranças foi cancelado, de 

forma a evitar novo descontos das parcelas, já que, mesmo após o 

cancelamento, elas continuavam a ser cobradas. Nesse contexto, se 

assim decidem proceder, devem suportar a reparação dos danos 

causados aos seus clientes, conforme entendimento abaixo colacionado e 

ao qual me filio: AGRAVO. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Autora alega haver 

contratado o plano OI CONTA TOTAL 2, no qual foi prevista a instalação 

do serviço de internet banda larga, denominado Velox. Não obstante haver 

realizado o pagamento regular das contas, o serviço não foi prestado pela 

fornecedora apelante. A prova dos autos indica que o consumidor apelado 

foi induzido a crer em promessa a que se mostrou oca. A empresa 

concessionária do serviço tem o dever de vistoriar previamente o local da 

instalação do serviço para bem orientar o consumidor do seu serviço. Não 

fez isso, má-fé positivada. Necessidade de devolução em dobro da 

quantia cobrada indevidamente. Danos morais existentes como resultado 

da frustração de quem paga pelo serviço público e, sem nenhuma 

cerimonia, não lhe são prestado. Fixação do quantum indenizatório em R$ 

5.000,00, quantia que atende ao caráter preventivo, pedagógico, razoável 

e proporcional da indenização. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO 

CONHECIDO, mas NEGADO PROVIMENTO a ele. (TJ-RJ, Relator: DES. 

RONALDO ASSED MACHADO, Data de Julgamento: 19/06/2013, DÉCIMA 

QUARTA CAMARA CIVEL). Destarte, considerando as circunstâncias do 

fato, 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$ 2.000,00 (dois mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, absurdo a parte 

autora ver descontado por vários meses em sua fatura o valor referente 

ao plano de telefonia, sendo que, conforme se depreende das provas dos 

autos, não ficou nem um mês com o serviço de telefonia ativo. Do mesmo 

modo, deve haver a devolução dos valores indevidamente descontado e 

que há prova cabal de pagamento nos autos, nos termos do artigo 42 do 

CDC §único do Código de Defesa do Consumidor. Devem ser levados em 

conta os pagamentos comprovados pela parte autora, cujos 

comprovantes de pagamento constam nos autos, o que totaliza R$239,20, 

já na forma dobrada. Vale ressaltar, que não há prova de uso do serviço 

de telefonia nesses meses, o que afastaria o pedido de devolução. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de: a) condenar a 

parte reclamada ao pagamento em favor da parte reclamante, a título de 

danos morais, do valor de R$ 2.000,00 (dois 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 que o serviço de 

internet deveria ter sido disponibilizado (novembro/2014). b) condenar a 

reclamada à devolução do valor de R$239,20 (duzentos e trinta e nove 

reais e vinte centavos) à reclamante, correspondente aos descontos 

indevidos, verba a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso respectivo de cada valor, e acrescidos de juros legais de 1% 

ao mês, a partir da data da citação; c) declarar indevida qualquer 

cobrança em relação ao contrato em questão, bem como indevida 

qualquer multa por cancelamento, confirmando a liminar anteriormente 

deferida. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 

12 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, 12 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005270-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE NAVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005270-89.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSILENE NAVA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A parte 

reclamante, intimada, não procedeu à emenda da petição inicial, razão pela 

qual, com fundamento no art. 321, §único, do NCPC, opino por indeferir a 

petição inicial, JULGANDO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, I do NCPC. Sorriso/MT, 12 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. Arquive-se. Sorriso/MT, 12 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004655-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004655-02.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DOS SANTOS JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 

38). Narra a parte autora, LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DOS SANTOS 

JUNIOR, que ao tentar adquirir alguns produtos no comércio, constatou 

que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente 

a dívida junto à requerida (contrato 132469311 e 134906779). Alega que 

desconhece o débito, sendo o mesmo indevido. Requer: a) a declaração 

da inexigibilidade dos débitos em questão; b) indenização por danos 

morais em valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. A requerida, 

CLARO S/A, apresentou contestação, alegando a regularidade da 

inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Primeiramente, ressalto 

que deixo de acolher o pedido de extinção do processo, pois o mesmo 

somente foi formulado após a apresentação de contrato assinado pela 

requerida. Entretanto, tenho que a mesma está apta a ter o mérito 

resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, portanto a 

improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. Pois bem, 

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 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 anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas da requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópias dos documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Cabe referir 

que além de a assinatura no contrato ser idêntica as demais assinaturas 

dos autos, não há notícia de furto dos documentos pessoais da autora. 

Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, 

art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 

3% (três por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$15.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da causa. A 

cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 650.292/MT 

(2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 

28.09.2015). 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/MT, 12 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, 

12 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIAS DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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 Processo: 

1004935-70.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: MARIA ELIAS DE SOUSA SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, MARIA 

ELIAS DE SOUSA SANTOS, que recentemente ao efetuar consulta no 

Sistema de Proteção ao Crédito constatou que seu nome e CPF haviam 
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sido incluídos no sistema de restrição ao crédito. Afirma que desconhece 

o débito no valor de R$121,01, posto que jamais utilizou os serviços da ré. 

Requer a procedência total da demanda para que seu nome seja excluído 

dos cadastros restritivos de crédito, declarando-se a inexigibilidade do 

débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais em valor a ser arbitrado por este juízo. A requerida sustenta 

a regularidade do débito em discussão em virtude da utilização dos 

serviços pela parte autora. Afirma que houve notória prestação de 

serviços. 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 

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 (três 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. 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$121,01 em relação ao contrato 

0233294841, 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, 12 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 
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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, 12 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004960-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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 Processo: 

1004960-83.2017.8.11.0040; 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: ANTONIA MARIA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, ANTONIA MARIA SILVA, 

que recentemente ao tentar efetuar um cadastro para abertura de 

crediário foi surpreendida com a informação de que seu nome 

encontrava-se inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que 

desconhece o débito no valor de R$158,59 em relação ao contrato 

2146139170. 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 há litispendência desta ação com a 

ação número 1005015-34.2017.8.11.0040, vez que idênticas. 

Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento de conexão entre ambas as 

ações. No mérito, sustenta ausência do interesse de agir. Relata que 

localizou no sistema que os débitos referem-se a serviços contratados 

pela parte autora e devidamente prestados, sendo a inscrição realizada 

exercício regular de direito. Afirma que não existe contrato escrito na 

modalidade pré-paga, e que a linha telefônica posteriormente foi migrada 

para a modalidade controle. Pugna pela improcedência da demanda. Em 

primeiro lugar, não há que se falar em litispendência desta ação com a 

ação 1005015-34.2017.8.11.0040, visto que, embora tenham sido 

propostas em face da mesma ré, discutem inscrições distintas, referentes 

a contratos diversos. Ainda, não há conexão, tendo sido aquela ação, 

inclusive, julgada extinta com resolução de mérito ante a existência de 

acordo entre as partes. 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. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. 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 os 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 outra inscrição posterior, efetuada por 

Loja Nacional, 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. 

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$158,59 em relação ao contrato 

2146139170, 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 

INPC 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, 12 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, 12 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 178791 Nr: 8347-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA DALL'APRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Intimação do advogado da reeducand Cátia Dall'apria, Dr. Carlos Alberto 

Koch para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do calculo 

de pena de fl.79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 112281 Nr: 4204-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc.

Considerando a não intimação da Defesa, intime-se o advogado para em 5 

(cinco) dias dizer se insiste na oitiva da testemunha Anderson Gomes, 

devendo no referido prazo informar seu atual endereço, valendo o silêncio 

como desistência.

Caso desista, vistas as partes para alegações finais no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Caso insista e forneça o endereço, conclusos para designação de 

audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 4171-82.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO MARCOS NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Processo: 4171-82.2009.811.0040 (código 53931) VISTO/KP. Da 

Readequação da pauta Destarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno oralidade para o dia 06/11/2018, às 15:00 horas. 

Abra-se vistas dos autos ao MPE, para que se manifeste quanto às 

certidões de fls. 114 e 116. Intime a defesa para que manifeste quanto às 

testemunhas ANGELA MARIA RODRIGUES e ADRIANO FERREIRA NEVES, 

indicando o endereço atualizado destas para intimação. O Código de 

Processo Civil preleciona que é obrigação do advogado informar e intimar 

as testemunhas arroladas acerca da data da audiência designada, bem 

como se comprometer com a presença desta, podendo caracterizar 

desistência de sua inquirição, conforme o disposto no art. 455 do CPC/15, 

in verbis: “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 juíz(...)” (...)Publique tal 

decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) 

advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória. Ciência pessoal ao membro do Ministério Público. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 11 de abril de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137466 Nr: 9361-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 9361-16.2015.811.0040 (código 137466)

VISTO/KP.

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 08/11/2018, às 17:00 horas.

Sem prejuízo do acima exposto, o oficial de justiça deverá realizar a 

intimação pessoal das testemunhas a serem inquiridas, ficando desde já 

proibido de realizar a diligência através de telefone, de acordo com o 

artigo 645 da CNGC/2017, sob pena de responsabilidade civil, criminal e 

administrativa, e ainda, somente após 2 (duas) tentativas de intimação 

frustradas no domicilio do citando, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 
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hora que designar.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 11 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 025/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida no Expediente CIA 

0133611-76.2017.8.11.0000 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que autorizou a implantação de nova forma de registro de 

ponto dos Oficiais de Justiça nas comarcas do Estado de Mato Grosso;

 RESOLVE:

Art. 1º. ESTABELECER o período das 13h às 19h, as terças e 

quintas-feiras, para o registro do ponto pelos Oficiais de Justiça, do 

mesmo modo aos que estiverem escalados para o regime de plantão.

 §1º. Determinar que quando for feriado na terça ou quinta-feira, o registro 

do ponto deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente.

§2º. Estipular que até a adequação do sistema biométrico de ponto para 

essa nova forma de registro, o ponto seja feito de modo manual.

Art. 2º. DESIGNAR o período das 13h às 17h, as terças e quintas-feiras, 

para atendimento dos Oficiais de Justiça pela Central de Mandados, 

ficando vedada a carga e recebimento de mandados fora deste horário, 

salvo quando destinados ao regime de plantão.

§1º. Estabelecer que quando for feriado na terça ou quinta-feira, o 

atendimento dos Oficiais de Justiça pela Central de Mandados será 

realizado no primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º. DETERMINAR para atendimento das Secretarias das Varas pela 

Central de Mandados, o período das 13h às 16h, exceto as terças e 

quintas-feiras, que ocorrerá no período das 17h às 18h, ficando vedado o 

recebimento de mandados fora deste horário, salvo em regime de plantão.

§1º. Estabelecer que quando for feriado na terça ou quinta-feira, o 

atendimento das Secretarias de Vara será realizado no primeiro dia útil 

subsequente, no horário das 17h às 18h.

Publique-se.

Cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral da Justiça, aos 

Magistrados e Gestores Judiciários desta Comarca e OAB subseção de 

Tangará da Serra, para conhecimento.

Tangará da Serra, 12 de abril de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208015 Nr: 447-78.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHALIMAR BENCICE E SILVA, BRASIL 

VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485/GO, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOSÉ 

BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

16.120

 Autos nº: 208015.

 Vistos,

 Com fundamento no parágrafo único do art. 145 do Código de Processo 

Civil, declaro-me suspeito para processar e julgar este processo, 

ordenando a remessa dos autos ao meu substituto legal, cumprindo-me 

apenas pontuar que o motivo da declaração de suspeição é superveniente 

à última decisão que proferi nos autos.

 Anote-se na capa dos autos a suspeição afirmada.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156172 Nr: 4782-48.2013.811.0055

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA RODRIGUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro e das tentativas em obter 

informações sobre o cumprimento da Carta Precatória de fl.81, 

endereçada ao Juízo de Nortelândia-MT, remeto os autos ao setor de 

"matéria para imprensa" a fim de intimar os advogados da parte autora, 

para comprovarem a distribuição da deprecata mencionada, bem como 

informar o seu número e código naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263142 Nr: 27058-34.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da certidão de fl. 39, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos autos e 

requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196956 Nr: 12402-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CEZAR FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY FISCHMANN DE 

ALKMIM NETO - OAB:17.324-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O digno advogado da parte exequente SAI INTIMADO para, no 

prazo de 05 dias, apresentar a data em que o exequente adentrou no 

imóvel e em que circunstâncias se deu. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256506 Nr: 21867-08.2017.811.0055

 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: ROMÁRIO COSTA CORSINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da certidão de fl. 62, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos autos e 

requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257654 Nr: 22916-84.2017.811.0055

 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: ROSALINA DE OLIVIERA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da certidão de fl. 45, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos autos e 

requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128006 Nr: 6965-94.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:11405

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação, haja vista que as partes renunciaram ao 

prazo recursal. Honorários advocatícios conforme acordado. Custas 

conforme sentença prolatada nos autos. PROMOVA-SE o desbloqueio das 

contas da parte executada, conforme o item “4” do acordo de fls. 180/181. 

Logo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora 

do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127721 Nr: 6617-76.2010.811.0055

 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: RENATO DA SILVA MOULIN, ESPOLIO DE CONCEIÇÃO 

BRUM MOULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARBOSA - 

OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte exequente ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL S/A - ASABB para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca 

da devolução da carta precatória da comarca de Curitiba/PR por ausência 

de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça de fls. 1395/1399.

 Intimação da Parte Requerida

 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: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, 

RAFAEL WILLIAN BATISTA - OAB:19793/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da KLM 

PARTICIPAÇÕES LTDA dos termos da decisão de fls. 431/442 e na forma 

do artigo 855, inciso I, do CPC, a qual deferiu a penhora sobre os 

rendimento recebidos pelos executados da sociedade empresária KLM 

PARTICIPAÇÕES LTDA, devendo a sociedade empresária 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 27764 Nr: 1293-81.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE SOUZA, ERLI DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MACIEL DA SILVA, WALTEMIR CLOVIS 

PICCOLI, PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, RENATA BUENO CONTRERA - OAB:169385

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 621/623, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados do executado ELIEL MACIEL DA SILVA, acerca do 

bloqueio da conta vinculada do FGTS no valor de R$ 239,09, para, no 

prazo de cinco dias, manifestar na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149361 Nr: 9322-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT 14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários para levantamento dos valores depositados em juízo. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que informe nos autos os dados bancários 

para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da agência, nº da 

conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262614 Nr: 26675-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
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ALIMENTÍCIOS, CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI 

MEINE GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 59 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 950,00 

(Novecentos e Cinquenta Reais), devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Maurildes Silva Carvalho, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 247459 Nr: 14718-58.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico e dou fé que foram interpostos, tempestivamente, os recursos 

de apelação de fls. 106/111 (requerido) e fls. 112/121 (autor). Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes para, no prazo de quinze dias, apresentem as 

contrarrazões, oportunidade em que a parte autora poderá manifestar 

acerca da petição de fls. 127/128 que informa o cumprimento da obrigação 

determinada na sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199401 Nr: 14328-59.2015.811.0055

 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: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILDA PEREIRA REGO, TRANSPORTADORA 

REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MS-3592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A, REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO - 

OAB:OAB/MS 14.803

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, diante da petição de fls. 

410/413 e, ainda, que a advogada de um dos requeridos permaneceu em 

carga com os presentes autos no período de 07 a 26.03.2018, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da requerida TRANSPORTADORA REAL LTDA para apresentar 

as contrarrazões ao recurso de apelação adesivo de fls. 403/408, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64506 Nr: 6021-97.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MT. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSON RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou comprovante de pagamento referente 

à complementação das custas de locomoção do Oficial de Justiça, 

entretanto, para que seja possível efetivar a transferência de valores, a 

Coordenadoria Administrativa precisa da guia que originou o referido 

comprovante de pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que juntem 

aos autos, no prazo de cinco dias, a guia extraída do site do TJMT a que 

se refere o comprovante de fl. 209.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215399 Nr: 6338-80.2016.811.0055

 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): CARMO BORGES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257037 Nr: 22313-11.2017.811.0055

 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: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unilog Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Uma vez que a parte demandada não fora citada, DEFIRO o pedido 

de fls. 48/56 e CONVERTO a vertente ação de busca e apreensão em 

ação de execução.(...).CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa.O mandado de citação, penhora, 

avaliação e depósito deverá ser expedido em três vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação da parte executada, a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal (três dias), e a terceira para servir de 

contrafé.Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos 

autos o mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a 

correr o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal 

(03 dias), munido da segunda via do mandado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens, a sua avaliação e o depósito, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada.No caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão.Recaindo 

a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.Caso a parte executada queira embargar, 

deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado 

de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, em regra, não terão efeito suspensivo. 

Sem prejuízo das determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, 

para que (a) o feito passe a tramitar como execução, como acima indicado 

e (b) se incluam no polo passivo da demanda os avalistas Sr. Gonçalo 

Ferreira de Almeida e o Sr. Lindomar José dos Santos.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223698 Nr: 13012-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETTI - OAB:OAB/SP 204.263, PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263577 Nr: 27401-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da petição de fl. 37, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para informar que o resultado das 

pesquisas judiciais realizadas estão disponíveis nos autos às fls. 34/36, 

intimando-os ainda, para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que 

entenderem de direito para o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153703 Nr: 2363-55.2013.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da devolução da 

carta precatória da comarca de Porto Velho/RO, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 26955 Nr: 3818-70.2004.811.0055

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAM, EPDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, João Leandro Correa Filho - 

OAB:2.896-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57130 Nr: 6598-12.2006.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAM, EPDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27544 Nr: 955-10.2005.811.0055

 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: LER, ARDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195944 Nr: 11601-30.2015.811.0055

 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: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Certifico que considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes, para requererem o que 

de direito, no prazo legal, ressaltando que no caso de inércia os autos 

serão remetidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 924-87.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095/MT, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 9189

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente nos autos sob 

Códigos 27510 e 161873, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 3.660/3.667-v.

Quanto ao requerimento de suspensão da execução, entendo que não 

merece prosperar, uma vez que a homologação de acordo constitui título 

executivo, cabendo, assim, à parte, em caso de descumprimento do 

acordo, executar o título em questão, podendo, para tanto, requerer o 

desarquivamento dos autos.

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.

 Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Expeçam-se os competentes alvarás, conforme requerido no acordo de 

fls. 3.660/3.667-v.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209948 Nr: 2038-75.2016.811.0055

 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: MCT, JHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:MT 10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNADINO SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190/MT

 Certifico, considerando a cota ministerial de fl. 297, que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte requerida a se manifestar acerca dos 

documentos def ls. 283/296, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229329 Nr: 17911-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE TAVARES DO COUTO, WILMA 

CERQUEIRA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE TEREZINHA ALBERTI ROTAVA, 

ELIZABETH CRISTINA ROTAVA, OLIDETE ROTAVA, OLIVETE JOANITA 

ROTAVA CAVAZZOLA, ODILETE TEREZA ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder retirada e distribuição da Carta 

Precatória expedida para Pato Branco-PR, a fim de proceder a citação da 

requerida.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241698 Nr: 9886-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FAUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que enviei nos endereços eletrônicos mencionados à fl. 45 a 

guia nº. 38864 para pagamento da complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça. Desse modo, intimo a parte autora para realizar o 

pagamento da complementação de diligência, cuja data de vencimento é o 

dia 14/04/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123965 Nr: 2986-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER 

RAUBER, ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 575578 apresentados 

pelo exequente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo os 

executados para se manifestarem, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110846 Nr: 1084-73.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, ELAINE AYRES BARROS - OAB:2402, JOSÉ FREDERICO 

FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - 

OAB:2412, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que intimo os executados para se manifestarem sobre a 

impugnação ao auto de avaliação de fls. 397/409, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146759 Nr: 6502-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEONCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT, Merilly Lais Savan Soares - OAB:OAB/MT 

21.474

 Certifico que, diante da decisão de fl. 312, nos termos do Provimento n.º 

7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo o executado para 

informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome do beneficiário, 

CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, se o autorizado for 

o advogado da parte, seja enviada uma procuração com poderes para 

receber e dar quitação, visando ao recebimento dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272947 Nr: 3382-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 918,50 (novecentos e dezoito reais 

e cinquenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132010 Nr: 1813-31.2011.811.0055

 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: EDMILSON JERONIMO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva. 

Desse modo, intimo a parte exequente/requerida para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186085 Nr: 3629-09.2015.811.0055

 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: ANASTÁCIO NEVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA 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: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 241/255 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267327 Nr: 30146-80.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, COIMBRA IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO XAVIER BUENO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a certidão retro, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda da taxa judiciária no 

valor de R$ 43,07 (quarenta e três reais e sete centavos), mediante 

emissão de guia junto ao site do Tribunal de Justiça. Destaca-se que, caso 

a parte não tome as providências necessárias no prazo de 30 (trinta) dias, 

a presente deprecata será devolvida ao juízo de origem independente de 

cumprimento.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20611 Nr: 3994-20.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória sem 

cumprimento, intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266230 Nr: 29323-09.2017.811.0055

 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: ALINE BEATRIZ BORSATO FROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DESENVOLVIMENTO URBANO - BRDU 

SPE TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER MARIANO GONÇALVES - 

OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919/MT, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 Certifico que a contestação de fls. 93/103 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209819 Nr: 1967-73.2016.811.0055

 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: WALDOMIRO MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDIO PANNEBECHER-ME, CRISTIANE 

PANNEBECKER DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 115/131 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271464 Nr: 2326-52.2018.811.0055

 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: ADELMO NUNES DE OLIVEIRA, ALDA MARIA OLIVEIRA 

DA SILVA, ADELIO NUNES DE OLIVEIRA, ADAUTO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CARLOS DOS SANTOS, ESPOLIO 

DE DARCI LOCATELLI, OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI, MIRIAN LUIZA 

LOCATELLI, CLAUDINÉIA RITA LOCATELLI, TRANQUILA VALDOMERI, 

JOACIR PEDRO LOCATELLI, MARIZETE LOCATELLI, ELENICE MARIA 

LOCATELLI, ODANIR FLAVIO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271464.

 Vistos,

 Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar e perdas 

e danos ajuizada por Adelmo Nunes de Oliveira, Alda Maria Oliveira da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 193 de 691



Silva, Adélio Nunes de Oliveira e Adauto Nunes de Oliveira em face de 

Henrique Carlos dos Santos, Espólio de Darci Locatelli, Tranquila 

Valdomeri, Claudinéia Rita Locatelli, Mirian Luiza Locatelli, Olivete Terezinha 

Locatelli, Marizete Locatelli, Odanir Flavio Locatelli, Elenice Maria locatelli e 

Joacir Pedro Locatelli ambos devidamente qualificados nos autos.

 Em síntese, alega a parte autora que detém a propriedade do imóvel 

registrado no CRI desta comarca sob a matrícula de nº 33.531, consistente 

no Lote nº 01, Quadra nº 07, Bairro Vila Portuguesa, medindo 375,00m².

 Afirma que seu genitor comprou o referido imóvel no ano de 1980 e, após 

a regularização imobiliária, quando se elaborou o laudo de levantamento 

planimétrico, foi observado que uma parte do terreno está sendo ocupada 

pelos vizinhos requeridos, Henrique Carlos dos Santos e os herdeiros do 

Espólio de Darci Locatelli.

 Aduz que notificou extrajudicialmente os requeridos com a pretensão de 

solucionar a presente lide, porém restou frustrada.

 Desse modo, como os requeridos não desocuparam o imóvel, entende a 

parte autora que restou configurado o esbulho possessório.

 Assim, requer a concessão de antecipação de tutela para que seja 

reintegrada na posse integral do bem.

 Requereu, por fim, os benefícios da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 15/74.

 Às fls. 75 foi determinada a emenda da inicial.

 É o necessário à análise e decisão.

Recebo a emenda da inicial às fls. 77/79.

 Ademais, para deferimento da liminar em ação de reintegração de posse, 

conforme normatiza o artigo 561 do CPC, é necessária a comprovação da 

data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu.

 “Art. 561. Incumbe ao autor provar:

 I - a sua posse;

 II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

 III - a data da turbação ou do esbulho;

 IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou 

a perda da posse, na ação de reintegração”.

 Ademais, de acordo com doutrina e jurisprudência pacificada, é preciso 

comprovar que o esbulho ocorre a menos de um ano e dia, sendo que 

somente após a comprovação de tal requisito poderá ser deferida a liminar 

de reintegração de posse, regra esta de caráter especial do CPC.

 No caso versado nos autos, não resta comprovado que o esbulho vem 

ocorrendo a menos de um ano e dia, devendo ser destacado que, por 

mais que a parte requerente tenha juntado aos autos a petição de 

fls.77/79 aduzindo que a data do esbulho ocorreu em 05/09/2017, é 

possível perceber que tal fato ocorre há muitos e muitos anos (fls. 57/58 e 

fls. 60).

 Além do mais, lendo a inicial, fica claro que a parte autora tinha 

conhecimento do suposto esbulho, visto que esta narra que desde a 

época que seus genitores adquiriram o imóvel objeto da ação, no ano de 

1980, foi possível verificar a posse indevida dos requeridos.

 Assim, concessa data venia, descabe a medida liminar de reintegração de 

posse se entre o esbulho e o ingresso em juízo decorreu prazo superior a 

um ano e dia, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil.

 Outrossim, a presente ação foi proposta após mais de ano e dia da data 

do esbulho, razão pela qual deverá seguir o procedimento comum e não o 

especial previsto no art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, 

conforme dispõe o art. 558 do mesmo diploma legal, in verbis:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de 

posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta 

dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o 

procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.

 Portanto, inaplicável no caso em apreço o disposto no art. 562 do Código 

de Processo Civil, que prevê a possibilidade de ser expedido mandado 

liminar de manutenção ou reintegração de posse, caso haja prova sumária 

do preenchimento dos requisitos enumerados no art. 561 do Código de 

Processo Civil, pois somente aplicável para as ações de força nova que 

seguem o procedimento especial.

Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 24 de abril de 2018, às 14h00, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267024 Nr: 29918-08.2017.811.0055

 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: ZATIR ZANIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:OAB/MT 7413

 Certifico que a contestação de fls. 65/80 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9822 Nr: 124-35.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ARI LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, AVELINO DAL 

CASTEL, AMADO PAULO DAL CASTEL, ANTONIO LUIZ DAL CASTEL, 

PASCOINA DONIDA DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251406 Nr: 17835-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 50, no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184030 Nr: 2018-21.2015.811.0055

 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: ELIANA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 2018-21.2015 (Cód. 184030)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, determino que se intime o requerido para manifestar-se 

acerca do laudo pericial em 15 (quinze) dias úteis.

Após, 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.: 138805 Nr: 9236-42.2011.811.0055

 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 DINALVA GUIMARAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9236-42.2011 (Cód. 138805)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, declaro encerrada a instrução processual e determino 

que os autos sigam com vista às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

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.: 133536 Nr: 3503-95.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUSA MENDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3503-95.2011 (Cód. 133536)

VISTOS, ETC.

Em atenção ao petitório de fls.135/136, verifico que a exequente, não 

apresentou o memorial discriminado dos valores que entende devido, em 

relação aos honorários sucumbenciais.

Desta feita, para que seja possível a eventual expedição de requisição de 

pequeno valor é imprescindível à existência de memorial discriminado, nos 

termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, razão pela qual, 

determino a intimação da exequente para que encarte o alusivo 

documento.

Com o aporte, manifeste-se o executado e, após, 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 Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 14130 Nr: 3113-14.2000.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Execução Fiscal

Processo nº. 3113-14.2000 (Cód. 14130)

VISTOS, ETC.

Manifeste-se o exequente objetivamente acerca do fato alegado na 

petição de fls. 132/134, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de o seu 

silêncio importar na presunção de aquiescência à pretensão do 

executado.

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.: 125365 Nr: 4377-17.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 4377-17.2010 (Cód. 125365)

VISTOS, ETC.

Recebo a emenda de folhas retro e, por conseguinte, determino que se 

prossiga no cumprimento da decisão de fl. 126, observando o novel 

memorial.

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.: 202177 Nr: 16510-18.2015.811.0055

 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: PERSIO NAZIAZENO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16510-18.2015 (Cód. 202177)

VISTOS, ETC.

Em atenção ao petitório de fls. 115/116, intime-se o requerido para, 

manifestar-se nos termos do artigo 313, inciso II, do NCPC e, após, 

conclusos para deliberação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 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.: 145563 Nr: 5249-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES RODRIGUES

 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:

 Processo n.º 5249-61.2012 (Cód. 145563)

VISTOS, ETC.

Ante a informação de fl. retro, intime-se o requerido para que se abstenha 

de cessar o benefício implantado em favor do autor, sem que tenha 

qualquer deliberação judicial nesse sentido.

Assinalo que, ainda que não tenha fixação de data de cessação do 

benefício, o INSS tem o dever legal de revisar periodicamente o benefício 

concedido.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 132.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 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.: 162711 Nr: 14315-31.2013.811.0055

 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: ROSINEIDE MENDES DA SILVA MORANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14315-31.2013 (Cód. 162711)

VISTOS, ETC.

Ante a informação de fl. retro, intime-se o requerido para que se abstenha 

de cessar o benefício implantado em favor do autor, sem que tenha 

qualquer deliberação judicial nesse sentido.

Assinalo que, ainda que não tenha fixação de data de cessação do 

benefício, o INSS tem o dever legal de revisar periodicamente o benefício 

concedido.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 172.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 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.: 164649 Nr: 2713-09.2014.811.0055

 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: ESMERALDO AGUILLAR RICALDE

 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:

 Processo nº 2713-09.2014 (Cód. 164649)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 151, entretanto, 

verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente 

em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que 

não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado 

aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, 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.: 240930 Nr: 9044-02.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BLANCO GONSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9044-02.2017 (Cód. 240930)

VISTOS, ETC.

Analisando a impugnação apresentada pela parte requerente, verifico que 

sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, 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.: 180509 Nr: 22410-16.2014.811.0055

 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: SIRLEY ALVES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 
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CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22410-16.2014 (Cód. 180509)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que devidamente intimada à autora deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para manifestar-se. De outro viés, 

o requerido pugnou pela improcedência da demanda, fl.105.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, 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.: 276514 Nr: 6110-37.2018.811.0055

 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: Ademar de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6110-37.2018 (Cód. 276514)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, com fulcro no artigo 509, I, do Código de Processo Civil, 

recebo o pedido de liquidação do acordão, o qual em razão da natureza do 

objeto a ser liquidado, se procederá, a princípio, por arbitramento.

Ademais, determino que intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, através de remessa dos autos, apresentar pareceres ou 

documentos elucidativos dos valores referentes a conversão em pecúnia 

das férias e dos dias de licença prêmio não usufruídas, relativas aos 

períodos aquisitivos de 2001, 2002 e 2008.

Com a juntada da referida documentação, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, requerendo o que entender de direito, após, conclusos 

para deliberação.

No mais, atendendo ao pedido da parte requerente, determino o 

apensamento da presente demanda a alusiva ação originária.

Sem prejuízo, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 10 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143030 Nr: 2510-18.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA- HIPER 

MODELO, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN 

MAGALHAES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA REGINA 

MAGALHAES, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR PIEROZAN 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA LOPES 

CASTANHA - OAB:13108, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:11407

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.Ante o teor das petições retro, retifique-se a 

capa dos autos e sistema para constar no polo passivo “Massa Falida de 

Supermercado Modelo - Ltda”, representada por sua administradora 

judicial, “Massa Falida de Supermercado Modelo”, representada por seu 

administrador judicial, “Antonio Luiz Ferreira da Silva”. Outrossim, a 

marcha processual terá o seu regular trâmite, na medida em que a 

cobrança judicial de crédito tributário não se sujeita a concurso de 

credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, 

inventário ou arrolamento, consoante preconiza o art. 187 do CTN e artigo 

29 da LEF.A respeito, lembremos o teor do artigo 29 da LEF e artigo 187 do 

CTN, o qual verbera que[...]Todavia, o síndico deverá ser intimado de 

todas as medidas engendradas contra a massa falida.Cumpra-se e, após, 

conclusos para demais providências legais.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139962 Nr: 10491-35.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ELIZETE 

PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA REGINA MAGALHAES, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHAES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES, MASSA 

FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, ROSELY 

AMARAL DE SOUZA - OAB:11864/MT

 VISTOS, EM CORREIÇÃO.Ante o teor das petições retro, retifique-se a 

capa dos autos e sistema para constar no polo passivo “Massa Falida de 

Supermercado Modelo”, representada por seu administrador judicial, 

“Antonio Luiz Ferreira da Silva. Outrossim, a marcha processual terá o seu 

regular trâmite, na medida em que a cobrança judicial de crédito tributário 

não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, 

recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento, consoante 

preconiza o art. 187 do CTN e artigo 29 da LEF.A respeito, lembremos o 

teor do artigo 29 da LEF e artigo 187 do CTN, o qual verbera que: A 

cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores 

ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou 

arrolamento.Corroborando, cito precedente:[...]Dessa feita, defiro o 

requerido à fl. 55. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149992 Nr: 10014-75.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SANTA LUZIA LTDA - ME

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

- OAB:4.037 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10014-75.2012 (Cód. 149992)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro, mediante o aporte do necessário termo de 

responsabilidade.

 Às providências

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135905 Nr: 6120-28.2011.811.0055

 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: HELIA VERÍSSIMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 
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CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104226 Nr: 3037-09.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRIMALDO ANTONIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:209896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 213/217, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139324 Nr: 9807-13.2011.811.0055

 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: JOÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 134/137, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 238000 Nr: 5225-57.2017.811.0055

 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: JOSÉ MOREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 97, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135414 Nr: 5604-08.2011.811.0055

 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): SIRLENE APARECIDA QUINTÃO APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$176,80, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, 

CPC) - (...) DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do 

tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publ icação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133000 Nr: 2911-51.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR GARCIA VOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte executada são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte exequente/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152931 Nr: 1597-02.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA FARIAS DE LIMA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto
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Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144327 Nr: 3926-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte executada são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte exequente/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131234 Nr: 935-09.2011.811.0055

 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: TEREZINHA MARIA GOMES DALOCO, ESPOLIO DE 

SALVADOR DALOCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 9162 Nr: 1833-42.1999.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEPAR - ELETRICIDADE PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:1234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:APELAÇÃO CÍVEL (...) - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - 

APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não 

implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de novembro 

de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 52842 Nr: 2538-93.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$4.745,20, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça (...) DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO 

NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não implica o 

cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o 

reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 

2. O fato do Executado ter procedido à liquidação do débito, não o elide do 

dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da 

demanda, em que pese haver liquidado o débito administrativamente, 

porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do constructo doutrinário 

e jurisprudencial que são devidos os honorários advocatícios mesmo 

quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo as custas, 

nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do 

processo, consoante o princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 

79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no 

DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204956 Nr: 18731-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória movida por Aline Crestani em face de Jeferson 

Mariussi, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 50, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.
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É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Suspendam-se os autos até 30/09/2018, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257146 Nr: 22417-03.2017.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de rescisão contratual movida por Loteamento Tarumã II 

Ltda em face de João Batista da Silva, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 96/98 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes, isentas, nos termos do artigo 90, § 3º 

do Código de Processo Civil.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267488 Nr: 30266-26.2017.811.0055

 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: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULER MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de rescisão contratual ajuizada por Loteamento Parque 

Tarumã em face de Euler Marques, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Realizada audiência de tentativa de conciliação perante o Centro Judiciário 

de Soluções de Conflitos, as partes manifestaram interesse na 

composição e pugnaram pela homologação dos termos expostos às fls. 

84/85.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários e custas conforme acordado (Item “V” e “VI”), eventuais 

custas remanescentes, isentas, nos termos do artigo 90 §3° do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128359 Nr: 7236-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SAMPAIO CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para efetuar o preparo e posterior 

retirada da Carta Precatória expedida nos autos, para comarca de 

Inabi-SP, no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216436 Nr: 7043-78.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO GERALDO PEREIRA UTILIDADES - 

ME, VANILDO GERALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Oeste do Mato Grosso LTDA 

em face de Vanildo Geraldo Pereira Utilidades-ME e Vanildo Geraldo 

Pereira, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 74/76 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo de execução, na forma dos artigos 924 e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme acordado e eventuais custas finais ao 

encargo dos executados, conforme entabulado no acordo.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261593 Nr: 26067-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 Em que pese às argumentações tecidas pela requerida, permanecem 

forte os indícios de que a empresa possui condições de arcar com as 

custas do processo.Consoante consulta ao sistema Renajud (fl. 51), a 

empresa requerida possui 44 (quarenta e quatro) registros em seu nome, 

sendo 31 (trinta e um) livres de ônus e, quando da oportunidade de 

manifestação, quedou-se inerte quanto aos mesmos.Não obstante a 

empresa requerida tenha comprovado a existência de 175 (cento e 

setenta e cinco) protestos em seu nome, a alegação da existência de 

dívidas, por si só, não é capaz de demonstrar impossibilidade de arcar 

com as despesas processuais.Além disso, as noticias colacionadas aos 

autos às fls. 62/65 não são capazes de demonstrar a atual situação da 

empresa requerida.Consigno que “insuficiência de recursos” ou “pessoa 

necessitada” para o legislador, não é apenas o “miserável” - conforme 

palavras de Humberto Theodoro Júnior -, mas todo aquele que não puder 

suportar os custos da demanda judicial sem sofrer alteração do seu 

padrão normal de vida familiar (in: Curso de Direito Processual Civil, 2003, 

Ed. Forense, v. I, p. 89)..Portanto, o Juiz só poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade (CPC, artigo 99, §2º).Desse modo, 

ante a ausência de demonstração de condição de hipossuficiência para 

arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita.Outrossim, recebo os embargos 

opostos às fls. 37/48 que deverão ser processados nos próprios autos, 

devendo ser observado o procedimento ordinário, conforme prevê o artigo 

700 e seguintes do Código de Processo Civil.Por conseguinte, intime-se o 

patrono da parte embargada para apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias.Por fim, ante a anuência de David Ruelis, lavre-se por termo 

o bem prestado à caução, bem como se proceda a restrição judicial de 

transferência do veículo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225213 Nr: 14445-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE MARTINS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a expressa manifestação do exequente, lavre-se por 

termo nos autos a penhora do veículo indicado (artigo 845, §1º, CPC), 

procedendo-se sua avaliação.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

oportunidade deverá indicar a localização do bem.

Proceda-se a avaliação do bem penhorado aos autos, oportunizando 

manifestação das partes, no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Consigno que na ausência de indicação de leiloeiro público, caberá a este 

Juízo a nomeação de profissional.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Por fim, diante da expressa manifestação do exequente, proceda-se a 

baixa da restrição judicial de transferência no veículo NJH6353.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 241241 Nr: 7725-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON KAEZOKEMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 3º 

do Decreto-lei n.º 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo objeto dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, 

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.Condeno o 

requerido a efetuar o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, corrigidos 

desde o ajuizamento, considerando-se a singeleza da lide, seu caráter 

repetitivo e a ausência de resistência.Ante a inexistência de restrição, 

deixo de proceder à expedição de determinação nesse sentido.Por fim, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224563 Nr: 13854-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, defiro a 

conversão pleiteada pelo requerente, ficando expressamente revogada a 

liminar de busca e apreensão de fls. 32.Assim, primeiramente determino 

que seja retificada a distribuição e a autuação do feito.Em seguida, 

intime-se o exequente para que proceda o recolhimento das custas 

remanescentes, visto que alterado o valor da causa.Procedido o 

recolhimento e em conformidade com a redação dada ao artigo 829 do 

Código de Processo Civil, determino que o executado seja citado, para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, contados a partir 

da citação.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora 

de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto de tais atos, 

intimando na mesma oportunidade, o executado, sendo que a intimação 

far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada 

pessoalmente.Não sendo o executado localizado para ser citado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar as partes 

devedoras duas vezes em dias distintos; não os encontrando, certificará 

o ocorrido, citando-a por hora certa, nos termos do artigo 830, §1º, do 

CPC.Por fim, em respeito ao disposto no artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida, sendo 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esta verba 

honorária será reduzida pela metade.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225948 Nr: 14992-56.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifica-se que o mesmo encontra-se paralisado 

desde 08/08/2017, aguardando manifestação da parte autora conforme 

certidão de fls. 58.

Assim, intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263926 Nr: 27646-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Portoseg S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de José Manoel da Silva, 

objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado entre as 

partes.

Em manifestação de fls. 29 o requerente pugna pela extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, 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 da causa.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260780 Nr: 25433-62.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para tentativa de 

localização da parte requerida, conforme postulado pela requerente à fl. 

29.

 Decorrido o prazo, renove-se a intimação do requerente para 

apresentação de endereço correto e atual da parte requerida para 

citação.

Sem manifestação, intime-se o requerente pessoalmente, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, voltem-me para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208914 Nr: 1156-16.2016.811.0055

 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: ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO ME

 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: ANILTON GOMES RODRIGUES - 

OAB:14443, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe e pessoalmente, motivo pelo qual julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito da causa, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas finais pela parte 

autora.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.: 204388 Nr: 18263-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOULART PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:MT 15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Maria Goulart Pereira 

em face de Unimed Norte de Mato Grosso- Cooperativa de Trabalho 

Médico, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Efetuado o pagamento pelo executado e ocorrendo concordância do 

exequente com os valores depositados, foi expedido alvará eletrônico. O 

exequente informa à fl. 239, que os valores já foram levantados, 

requerendo a extinção do feito.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59595 Nr: 1216-04.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DONIZETE CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RIVELINO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Vistos,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 202 de 691



Considerando-se a ausência de impugnação quanto o valor bloqueado via 

Bacenjud (fl. 153), defiro o levantamento de alvará em favor do 

exequente, atentando-se aos dados bancários fornecidos à fl. 150 e aos 

poderes outorgados na procuração.

Posteriormente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos planilha atualizada do débito, 

procedendo-se a compensação do crédito levantado e promovendo o 

prosseguimento do feito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III, § 1º, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184341 Nr: 2227-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PARESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

2227-87.2015.811.0055 - 184341 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A PARTE RÉ: ROBERTO PARESI CITANDO o 

Requerido(a) Roberto Paresi, Cpf 962.032.421-87, Rg 14572664. DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/02/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 

105.671,72 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo autor na inicial, acrescido de custas e despesas 

processuais e honorários ou apresentar resposta no PRAZO DE 15 DIAS, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO nº 184341-2227-87.2015.811.0055, proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ 07.207.996/0001-50 em desfavor de ROBERTO PARESI, 

CPF n. 962.032.421-87 e RG 14572664. Mediante Contrato para aquisição 

de bens com taxa prefixada son nº 4276516520, firmado em 05/04/2011 

obrigou o Requerido a pagar R$55.596,25 em 60 parcelas iguais e 

consecutivas. Em garantia, o devedor transferiu ao credor, em alienação 

fiduciária, o bem: MARCA FORD, MODELO ECOSPORT, CHASSI N. 

9BFZE55P6B8665071, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, cor 

BRANCO, PLACA NJN-1722, RENAVAM 00315460326. mesmo protestado, 

o requerido não satisfez o débito, totalizando R$105.671,72. Requer 

Busca e apreensão do veículo dado em garantia, citação do requerido e 

procedencia dos pedidos formulados. VALOR DA CAUSA R$105.671,72. 

DESPACHO: Vistos, Compulsando aos autos, verifica-se que foram 

esgotadas as diligências para tentativa de localização do requerido 

Roberto Paresi, sendo, inclusive, utilizado os sistemas conveniados 

perante o Tribunal de Justiça. Outrossim, apesar do Sr. Oficial de Justiça 

certificar a existência de informações acerca da localização do requerido, 

consta dos autos que foram realizadas diligências junto a Aldeia Rio 

Verde, a qual resultou inexitosa. Dessa forma, nos termos do artigo 256 

do Código de Processo Civil, defiro a citação por edital do requerido 

Roberto Paresi, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II, 

do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital de citação, por 

intermédio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de 

presunção de conhecimento da citação, fica desde logo nomeado curador 

daquela a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do 

artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para 

apresentação das defesas. Às providências. Tangará da Serra - MT, 11 

de abril de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276773 Nr: 6392-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA VICENZI, DELMAR DE 

SOUZA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, PAULA 

ABI-CHAHINE YUNES PERIM - OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA 

MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar de 

arresto do produto (soja) de propriedade de Delmar de Souza Vicenzi 

junto ao armazém Pscheidt Armazéns Gerais Ltda., até o limite de 210.700 

Kg, devendo, primordialmente, o Oficial de Justiça observar a propriedade 

dos grãos e se os mesmos se encontram livres e desembaraçados para 

cumprimento da medida.O produto soja arrestado deverá permanecer no 

armazém Pscheidt Armazéns Gerais Ltda., conforme requerimento do 

requerente, sob as expensas dos requeridos.Expeça-se mandado, 

mediante a prestação e lavratura de caução idônea, nos termos do §1º do 

artigo 300 do Código de Processo Civil.Cite-se a parte requerida, nos 

termos do artigo 306 do CPC, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o 

pedido e indicar as provas que pretende produzir.Consigna-se que, 

efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo 

autor no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o artigo 308 do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se, com urgência.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265306 Nr: 28685-73.2017.811.0055

 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: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, IZAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

Inicialmente, determino que os documentos de fls. 1.487/1.499 sejam 

mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Compulsando aos autos, verifica-se que não foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim, deferido a 

postergação do pagamento das custas ao final do processo (fl. 1.513).

Desse modo, não merece prosperar a impugnação à assistência judiciária 

gratuita apresentada pelo embargado (fl. 1.517) na medida em que não 

trouxe qualquer documentação que sustentasse suas alegações, sendo 

certo que a assistência por advogado particular não impede sequer a 

concessão de gratuidade, consoante §4º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil.

Por outro lado, o embargado apresenta impugnação ao valor da causa, 

sob o argumento de que o valor deve corresponder ao valor do bem que 

se pretende livrar.

Observa-se, contudo, que os embargantes se utilizaram de avaliação 

judicial realizada nos autos n.º909-65.1998.811.0055 (fl. 1.320) para fins 

de parâmetro para o valor do bem constrito nos autos executivos em 

apenso, atribuindo à causa o valor correspondente ao imóvel.

Assim, rejeito a impugnação ao valor da causa apresentada pelo 

embargado, uma vez que à causa foi atribuído o valor de avaliação do bem 

que visa desconstituir a penhora.

Por fim, com fulcro no princípio da cooperação, intimem-se as partes para 
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que especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir e 

indiquem os pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64326 Nr: 5840-96.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842

 Vistos,

Intime-se o exequente da resposta do executado à fl. 258.

Não sendo requeridas outras diligências em 15 (quinze) dias, cumpra-se 

integralmente as determinações da decisão de fls. 258/v, no que tange a 

suspensão e posterior arquivamento do feito, nos termos do artigo 921 do 

Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119950 Nr: 9881-38.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIDO BRUNO HACK, HEDY HACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A/MT

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Guido Bruno Hack e 

Hedy Hack em face de Banco Itaú, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Após realização de penhora online e posterior vinculação do valor 

remanescente, ocorrerá à expedição de alvará eletrônico que já foi 

devidamente liberado para parte autora.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do créditocobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4325 Nr: 671-80.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCHANI AGROPECUÁRIA LTDA, CARMEN 

BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:OAB/PR 25.698, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos,

Ante o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado 

via RENAJUD, o qual restou frutífera, consoante extrato anexo.

Contudo, extrai-se dos extratos do sistema Renajud que os veículos Ford 

Royale placa: JYU2858 e GM Chevrolet placa: JYB7659 foram fabricados 

em 1994 e 1975, respectivamente, bem como possuem restrições judiciais.

Desse modo, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em caso de manifestação positiva, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Em caso de manifestação negativa, o exequente deverá promover o 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265452 Nr: 28784-43.2017.811.0055

 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: GILRLY MIKELLA GOIS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261149 Nr: 25724-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919/MT, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, LUIZA BORGES 

SILVA THÉ FREIRE - OAB:11.248

 Vistos,

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

face de BRDU SPE Parque da Mata Ltda., sob o argumento de que o 

requerido estava realizando propaganda e informes publicitários, bem 

como alienação de lotes sem a devida aprovação da autoridade 

competente.

Em manifestação de fls. 482/484, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, o qual foi devidamente homologado por 

este Juízo à fl. 492.

Instadas (fl. 495), as partes comprovaram o cumprimento da integralidade 

das obrigações assumidas no acordo, pugnando pela extinção do 

processo (fls. 496/499 e 500/505).

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes dispensadas, nos termos do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246689 Nr: 14173-85.2017.811.0055

 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: VALDEIR ALVES SAMPAIO, MARIA PAULINA DA SILVA 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MATIAZZI 

RAVAGNANI CORREA - OAB:365369/SP, EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, Luis Otavio Paim - OAB:15.508-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial e condeno os requeridos a restituírem de forma simples os valores 

objeto do termo de distrato de fls. 68/69, atualizado pelo INPC da data do 

desembolso dos valores pelo autor, acrescido de juros legais desde a 

citação. Atribuo ao autor o pagamento de 50% das custas e honorários 

arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e a presente 

condenação e aos requeridos o pagamento de 50% de custas e 

honorários ao patrono do autor, arbitrados em 10% da verba 

condenatória, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbênciais 

imputadas aos autores em razão da concessão da gratuidade de 

justiça.Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.. Tangará da Serra, 11 de abril de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18686 Nr: 1316-32.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN, CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES SOBRINHO, ANTONIO 

FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, Karlla 

Christine Coelho Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que o mesmo encontra-se paralisado 

desde 09/11/2017, aguardando manifestação da parte autora, quanto o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, conforme certidão de fls. 

283.

Assim, intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58830 Nr: 481-68.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMOS DISCONZI, PEDRO GELSON 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos,

Analisando a petição de fls. 225/226, reputo que houve equívoco no 

momento da juntada, pois refere-se a outro processo (cód. 110839) 

estranho ao presente feito.

 Assim, determino o seu desentranhamento com a competente juntada no 

processo que se destina, procedendo-se com cópia e arquivamento em 

pasta própria

 Outrossim, preliminarmente a análise do pedido de designação de novas 

praças, tendo em vista a frustração das praças anteriormente realizadas, 

intime-se o exequente para se manifestar seu interesse na adjudicação do 

bem, nos termos do artigo 878 do Código de Processo Civil.

Caso tenha interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, consoante o disposto no §1º do artigo 876 do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185709 Nr: 3316-48.2015.811.0055

 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: ADELMO FRANCISCO OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ACORDO REALIZADO NOS AUTOS, 

SENDO QUE A ÚLTIMA PARCELA VENCEU EM 30/11/2017, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264106 Nr: 27741-71.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SATTLER, NILSE ANA SATTLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações juntadas aos autos pelas requeridas no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126296 Nr: 5232-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKZO NOBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. I. C. DISTRIBUIDORA DE TINTAS E 

MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740/SP, LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - 

OAB:133.551 OAB SP, MÁRIO EDUARDO L. MATIELO - OAB:OAB/SP 

72.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Vistos,

Compulsando os autos, verifica-se que o mesmo encontra-se paralisado 

desde 13/10/2017, aguardando a retirada do Edital de Citação.

Assim, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promover o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, encaminhe os autos 
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conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168301 Nr: 8783-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHOSIMAX SAMPAIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES 

- OAB:OAB/MT 18323, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Comércio Materiais de 

Construção Lorenzetti Ltda. em face de Dhosimax Sampaio dos Santos, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

As partes compuseram acordo nos autos, o qual foi homologado à fl. 99, 

sendo informado o cumprimento integral da obrigação (fl. 105).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelo executado, as quais se encontram suspensa, 

em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62237 Nr: 3775-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE APARECIDA FRARE, JAIRO JOSE 

DOS SANTOS AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 Autos nº. 62237.

Vistos,

Considerando-se a inércia da executada Claudete Aparecida Frare (fl. 

482), apesar de devidamente intimada pessoalmente (fl. 480), bem como a 

mudança de endereço do executado Jairo José dos Santos Ayres (fl. 

479), sem comunicação ao juízo, presumindo-se válida sua intimação, 

reputo revéis os executados, nos termos do inciso II do §1º do artigo 76 

do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se o exequente para que se manifeste acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 472, no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, compulsando detidamente aos autos, constata-se a existência 

de restrição judicial do veículo Yamaha YBR, placa: NJE4167 em nome do 

executado Jairo José dos Santos.

Assim, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora do veículo localizado à fl. 415, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de proceder a baixa da restrição 

veicular.

 Em caso de desinteresse, deverá o exequente se manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou 

requerer diligências para a garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 No entanto, caso o exequente opte pela manutenção da penhora, deverá 

se manifestar quanto à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou 

mesmo a realização de venda extrajudicial, consignando-se que na 

ausência de indicação caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

 Com relação aos valores penhorados às fls. 449/450, defiro seu 

levantamento, mediante a expedição de alvará, em favor da parte credora 

ou de seu procurador, desde que possua poderes para tanto, o que 

deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser observado o 

disposto no art. 450 da CNCG.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 104791 Nr: 3521-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE JARA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 Vistos etc.,

I. Diante das argumentações postas à fl. 730/731 destituo a Real Brasil 

Consultoria e Perícias LTDA. para realização de perícia, devendo o mesmo 

ser notificado da referida destituição.

II. Desse modo nomeio a empresa IPC – Instituto de Perícias Científicas, 

podendo ser localizada na Rua da Paz, n.º 185, Centro, Campo 

Grande/MS, telefone (67) 3041-0000, e-mail ipcms@ipcms.com.br, para a 

realização de perícia nos autos, servindo escrupulosamente o múnus 

independentemente de compromisso.

III. Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização 

da perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de 

cópia desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos.

IV. O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de 

fls. 704 e 725.

V. Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25067 Nr: 971-95.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PAULICEIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por Bradesco Leasing S/A 

Arrendamento Mercantil em desfavor de Madeireira Pauliceia Ltda., ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.
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Compulsando aos autos, verifica-se que restou frutífera a diligência 

realizada junto ao sistema Renajud, com a localização de um veículo em 

nome da executada (fl. 149).

Considerando-se a expressa manifestação do exequente (fl. 230), 

lavre-se por termo nos autos a penhora do veículo indicado (artigo 845, 

§1º, CPC), procedendo-se sua avaliação.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias. Na 

oportunidade deverá indicar a localização do bem.

Proceda-se a avaliação do bem penhorado aos autos, oportunizando 

manifestação das partes, no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Consigno que na ausência de indicação de leiloeiro público, caberá a este 

Juízo a nomeação de profissional.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255163 Nr: 20805-30.2017.811.0055

 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: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA AUGUSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Inicialmente, concedo a parte requerida os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Outrossim, verifico que não merece prosperar a impugnação à assistência 

judiciária gratuita apresentada pela autora em face da parte requerida, na 

medida em que não trouxe qualquer documentação que sustentasse suas 

alegações.

Oportunize-se contraditório a parte requerida/reconvinte para se 

manifestar quanto à contestação à reconvenção apresentada à fl. 145, no 

prazo legal.

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 5765-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOSS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17819/O, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17809/O, JACKSON MARIO 

DE SOUZA - OAB:4635, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:163613SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos,

 Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por General Mills 

Brasil Alimentos Ltda. em desfavor de Sedeni Lucas Locks, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 767/768, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

Às fls. 769/772 o executado colaciona aos autos os comprovantes de 

pagamento das obrigações pactuadas no acordo.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se o levantamento das restrições judiciais dos veículos 

QBW-0728 e QBC-0796 perante o sistema Renajud.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pelo 

executado.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Considerando a desistência do prazo recursal, arquivem-se com as 

cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215624 Nr: 6533-65.2016.811.0055

 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: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECAPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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 da parte requerida, NO 

ENDEREÇO FORNECIDO AS FLS. 67, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO 

COM A INFORMAÇÃO “ não existe o numero indicado, devendo informar o 

endereço atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação 

da mesma , informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205832 Nr: 19455-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA ME, 

OTACIR FERNANDES DA SILVA, BRUNO FERNANDES DIAS DA SILVA, 

ROBSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 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 das 

correspondências expedidas para a citação da parte requerida Robson 

Fernandes da Silva, NO ENDEREÇO FORNECIDO AS FLS. 164 onde foram 

DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ não existe o numero 

indicado não procurado, devendo informar o endereço atualizado a 

referida requerida para fins de proceder a citação da mesma, informando 

nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO LEGAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170436 Nr: 11652-75.2014.811.0055

 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: ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

DIEGO A. S. FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS DOURADO DE PAIVA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA, JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito da condução do 

oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação dos requeridos 

nos endereços Bairro Vila Santa Terezinha e no Jd. Angola nesta 

comarca, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligencia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153803 Nr: 2466-62.2013.811.0055

 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: D. K. MASIERO SILVA-ME, RICARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA FINS DE JUNTAR 

NOS AUTOS PROCURAÇÃO ESPECIFICA PARA LEVANTAMENTO DE 

ALVARA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275169 Nr: 5111-84.2018.811.0055

 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: MANOEL PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão dos autos n.º 

2014-6.2004.811.0055, em apenso.Cite-se a parte requerida para, no 

prazo legal, caso queira, apresentar defesa, consignando-se que e 

quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Consigna-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110645 Nr: 872-52.2009.811.0055

 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): APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO

 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:17980/A-MT, 

Jorge Luís A. e Sá de Lytton - OAB:OAB/MT 10.675, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Vistos etc.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor 

de Aparecido Angélico de Araújo, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 250/252, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe.

Os autos retornaram a esta instância e, posteriormente, vieram-me 

conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

parte requerida.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264791 Nr: 28277-82.2017.811.0055

 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): RONIVAL LEITE CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S/A 

Crédito Financiamento e Investimento em face de Ronival Leite Cabral, 

objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado entre as 

partes.

Contudo, a fl. 32 a parte autora pugna pela desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é a possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, 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 da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud à fl. 19.

Custas finais pela autora, visto que desistente, nos termos do artigo 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis, eis que não angularizada a relação 
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processual.

Considerando-se que a regularização do nome do requerido perante os 

órgãos de proteção ao crédito é de responsabilidade das partes, deixo de 

proceder à solicitação nesse sentido.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249727 Nr: 16420-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR VIANA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19801/O, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 701, §2º e 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória, constituindo em título executivo judicial o valor constante da 

exordial, representada pelos documentos e títulos de fls. 18V/19.Em 

atenção ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do 

requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da condenação, 

atentando-se principalmente para ausência de resistência e singeleza da 

demanda.Certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor para que traga 

planilha atualizada, nos termos da presente decisão, em seguida, cite-se a 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do débito.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, 

expeça-se de mandado de penhora e avaliação de bens do executado 

para satisfação do crédito, nos termos do §3º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.Procedam-se às retificações necessárias.Publique-se. 

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4325 Nr: 671-80.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCHANI AGROPECUÁRIA LTDA, CARMEN 

BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:OAB/PR 25.698, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DO EXTRATO DO RENAJUD 

ACOSTADO AS FLS. 382/385, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254227 Nr: 20033-67.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDIR FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Considerando o postulado por ambas as partes (fls. 38 e 64), oficie-se ao 

Banco do Brasil S/A, Agência Nova Olímpia/MT, para que colacione aos 

autos extratos da conta bancária n.º 20288-6, Agência 3644 desde 

setembro de 2014.

Consigna-se, outrossim, que o requerido colacionou aos autos cópia dos 

contratos mencionados pela requerente em que envolvem as partes (fls. 

39V/46).

Com a resposta, oportunize-se sucessiva manifestação das partes, pelo 

prazo de 10 (dez) dias.

Na oportunidade, cada parte deverá especificar e justificar as provas que 

eventualmente pretendem produzir e indicar os pontos controvertidos da 

demanda.

Após, encaminhe os autos conclusos para saneamento ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270381 Nr: 1452-67.2018.811.0055

 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: REGGIANE MARIA FLAUSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CALLIDIAM DE 

SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 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 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AS FLS. 111 

VERSO, ONDE O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICOU QUE NÃO FOI 

POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

CALLIDIAM DE SOUZA E SILVA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O 

DIA 25/04/2018, AS 13:30 HORAS, devendo informar o endereço 

atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação e 

intimação da mesma para a audiência, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265231 Nr: 28618-11.2017.811.0055

 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: VIVIANI LAURA DE SOUZA, OLIANI CRISTINA DE 

SOUZA, THIAGO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos requerentes 

Viviane Laura de Souza, Oliani Cristina de Souza e Thiago Antônio de 

Souza, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, 

assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância de R$ 8.596,32 (R$8.166,23 + R$430,09) e suas respectivas 

correções, depositadas junto à Caixa Econômica Federal e Banco 

Bradesco S/A, a ser expedido em nome da patrona dos requerentes, 

conforme requerido à fl.43 e consoante aos poderes outorgados nas 

procurações de fls. 12, 15 e 18.Custas pela parte autora, cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa para o autor em razão da gratuidade deferida (fl. 

27). Expeça-se o necessário.Oportunamente, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se, com baixa na distribuição, mediante cautelas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214448 Nr: 5575-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Suzuki Motos Ltda.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helis de Lima Raimundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o esgotamento das diligências para tentativa de 

localização do(s) requerido(s), nos termos do §3º do art. 256 do CPC, 

DEFIRO a citação por edital de HELIS DE LIMA RAIMUNDO pelo prazo de 20 

(vinte) dias, devendo a parte autora providenciar o necessário.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelas 

demandadas, fica desde logo nomeado curador daquela a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260508 Nr: 25219-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA SILVINA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE MARQUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE BOTTCHER 

PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de despejo motivado ajuizado por Lucineia Silvina Viana 

em face de Lucilene Marques do Nascimento, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 38, informa a requerente a desocupação do 

imóvel pela requerida, postulando pela desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, 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 da causa.

Custas finais pela autora, contudo suspensas em razão do pedido de 

gratuidade, o qual defiro.

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.: 264141 Nr: 27787-60.2017.811.0055

 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: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MORGANA BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Com relação a prova pretendida no item 1 da referida petição tem-se que 

é imperioso seu indeferimento eis que o processo ao qual a embargada 

pretende juntar aos autos não se trata de documento novo nos termos dos 

artigo 434/435 do CPC além do fato de que a mesma deveria ter 

especificado e justificado quais documentos dos referidos autos pretendia 

utilizar como prova, bem como deveria, no mínimo, ter feito o requerimento 

de desarquivamento dos referidos autos no prazo da contestação. Com 

relação ao item 2 da petição impugnada, tem se que o CD juntado aos 

autos já foi impugnado ao longo da manifestação relativa a impugnação 

apresentada, além do fato que eventual insolvência dos executados é 

prova documental não sendo cabível a prova exclusivamente testemunhal. 

Com relação aos itens 4 e 6 da petição que ora se impugna tem se que os 

mesmos devem ser indeferidos tendo em vista o principio da inviolabilidade 

previsto nos incisos X e XII do artigo 5 da CF, sendo certo que não 

estamos diante de investigação criminal ou instrução processual penal 

além das outras razões já lançadas na manifestação à impugnação dos 

embargos. Termos em que pede Deferimento.Dada a palavra a advogada 

da autora reitera suas manifestações anteriores, ressaltando que o 

processo id 150854 foi arquivado mediante concordância das partes 

embora devesse ficar apensa a execução provisória, contudo, diante, de 

fato novo, atinente ao ajuizamento de embargos de terceiro, necessário o 

desarquivamento do mesmo, o que foi requerido já na contestação. Após, 

foi prolatada decisão nos seguintes termos:Vistos,Considerando-se a 

arguição de decadência, apresentada na manifestação de fls. 849 e 

seguintes, atinente a matéria apresentada em contestação pela 

embargada, reputo necessário oportunizar-se a manifestação da 

embargada no prazo legal, antes do saneamento do feito.Saindo a 

embargada intimada para se manifestar sobre tal matéria no prazo 

legal.Certificado o decurso do prazo ou apresentada manifestação pela 

embargada, conclusos para o saneamento do feito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266444 Nr: 29430-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DE ASSIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Distribuído para o Oficial: RENATA GARCIA DA COSTA Mandado Nr: 

161032

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194486 Nr: 10521-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANIR DAS FLORES CAVALCANTE, 

CLAUDIMAR SALDANHA LIMA, ADENILSON FLORES CAVALCANTI, 

CARLOS JOSE DE FREITAS, ELSON DOS SANTOS SOUZA, ALSEO 

BRANCO DE QUADROS, APARECIDO CARLOS MARTINS, DIRCELEY 

PEREIRA DE FREITAS, OLAIR LEME DA SILVA, FRANK ONE LEMES 

CHAVES, ELI CARLOS DE OLIVEIRA, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, 

PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA, ARILDO REZENDE DE FREITAS, 

JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, BARTOLOMEU FILHO, JUNHO GIL DE 

SOUZA, ANDERSON ALVES LARA, NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA, 

GLEYSON SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº 10521-31.2015 cód. 194486

Vistos em Correição.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, aventado por 

Dioneide Lemes Trisch, visando a devolução dos bens descritos às fls. 

264/265 , apreendidos quando do cumprimento do mandado de busca e 
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apreensão na residência do acusado Claudimar Saldanha de Lima.

 O pedido veio instruído com documentos que comprovariam a propriedade 

dos bens em nome da requerente.

Com vistas, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pleito às fls. 282/283.

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Passo à decisão.

Observa-se que como bem salientado pelo representante do parquet, os 

bens apreendidos devem ficar à disposição do Juízo Criminal, enquanto 

interessarem ao processo, bem como se houver duvidas quanto ao direito 

do reclamante.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público e nos 

termos do art. 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido da 

requerente.

Atualmente a CNGC determina que o Magistrado deve manter rigoroso 

acompanhamento do estado da coisa ou bem, justiçando em cada caso a 

necessidade de alienar antecipadamente o bem, a fim de que preserve-lhe 

o respectivo valor, quando se cuida de coisa ou bem apreendido que pela 

ação do tempo ou qualquer outra circunstância venha a perder valor.

Sendo assim, determino que seja oficiado à autoridade policial para que 

informe nos autos a atual situação dos veículos apreendidos. Após, 

intime-se o Ministério Público para que se manifeste quanto ao interesse 

na alienação antecipada dos mesmos.

Por fim, DEFIRO o requerido às fls. 284. Expeça-se o necessário à 

restituição dos bens pleiteados e já determinados às fls. 250/250v.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 10 de abril de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253800 Nr: 19777-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação quanto ao cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228615 Nr: 17280-74.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP, DCP, RSDS, TFDSES, PGDS, MIDS, LA, 

DA, AVD, LMDS, AFDSF, JLOB, AST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171

 .Face ao exposto, e por tudo mais que restou evidenciado nos autos, 

embora sendo caso de manter a prisão preventiva, diante das 

particularidades do caso concreto, concedo as acusadas GEANE COSTA 

PEREIRA e DAIANE COSTA PEREIRA, o benefício da PRISÃO DOMICILIAR 

nos termos do art. 318, III do CPP, mediante termo de compromisso para 

comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de 

restabelecimento do decreto de prisão. (art. 312, parágrafo único c/c art. 

282, §4º do CPP).No momento de sua soltura, deverão informar endereço 

completo onde poderão ser encontradas.Expeça-se Alvará de Soltura em 

favor das acusadas GEANE COSTA PEREIRA e DAIANE COSTA 

PEREIRA.Saliente-se que nos termos do art. 317 do CPP, a prisão domiciliar 

consiste no recolhimento da acusada em sua residência, só podendo dela 

ausentar-se com autorização judicial.Deverá ainda, após a sua soltura: I – 

Comparecer mensalmente em Juízo para informar ou justificar atividades; II 

– não cometer ilícito penal;III – proibida de se comunicar com as 

testemunhas ou com qualquer dos corréus;IV – A fim de se fazer cumprir 

as medidas cautelares ora estabelecidas, determino que no momento de 

sua soltura, proceda-se com a colocação de tornozeleira eletrônica nas 

acusadas para que possam ser monitoradas. Na falta de equipamento, 

proceda-se com a soltura das acusadas, fazendo constar que com a 

chegada de novos equipamentos, estas serão intimadas para efetuar a 

instalação e caso não compareçam, terão o benefício de sua prisão 

domiciliar revogada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145662 Nr: 5364-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES CESAR PINATTI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO 

JACON - OAB:MT 14331, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Processo Crime nº. 5364-82.2012.811.0055 – Cód. 145662

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 O recurso aparenta preencher os requisitos subjetivos e objetivos para o 

seu processamento e foi interposto no prazo legal, por isso recebo a 

Apelação com efeito devolutivo e suspensivo (art. 597 do CPP).

Nos termos do art. 600 do CPP, dê-se vista dos autos a defesa do réu 

para apresentação das razões recursais, após ao Ministério Público para 

contrarrazoar.

Juntadas as contrarrazões, nos termos do art. 601 do CPP, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, grafando nossas homenagens.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 27 de março de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266444 Nr: 29430-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DE ASSIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos nº. 29430-53.2017 – Cód. 266444VISTOS EM 

CORREIÇÃO..Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva 

intentado por Joelson de Assis Martins, através de seu advogado. A 

defesa alega resumidamente, que não subsistem os requisitos 

ensejadores da prisão cautelar, eis que não se encontram presentes a 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria do agente, bem 

como sob a alegação de que o implicado possui residência fixa e trabalho 

lícito.O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, 

afirmando a necessidade da custódia cautelar, visando a garantia da 

ordem pública, e aplicação da lei penal, bem como em razão do mesmo 

possuir registros negativos em seu desfavor pela prática de outros 

delitos.É o relato do necessário. Fundamento e decido.Como relatado 

acima, evidencia-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pela Defesa do acusado Joelson de Assis Martins, sustentando 

que não há elementos autorizadores da prisão cautelar.Os requisitos da 

prisão preventiva são a materialidade e indícios da autoria do delito em 

teseINDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, com fulcro nos 

artigos 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.Homologo a 

desistência efetuada pelo Ministério Público as fls. 92. Designo o dia 19 de 

abril de 2018 as 15h30 para a oitiva das testemunhas não encontradas, 

bem como para proceder com o interrogatório do réu. Intimem-se as 

testemunhas nos endereço fornecido pelo Ministério Público às fls. 

92Intimem-se. Notif ique-se o representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 02 de abril 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154898 Nr: 3507-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 
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- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Processo Crime nº. 3507-64.2013.811.0055 – Cód. 154898

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Considerando a manifestação do Ministério Publico à fls. 237, designo 

audiência de justificação para a data de 18 de maio de 2018, às 13h15min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 11 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200894 Nr: 15418-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Autos nº: 15418-05.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 200894.

Vistos etc.

1. Considerando o pleito acostado pela Defesa, bem como, documento 

comprobatório do alegado juntado (fls. 68/69 numeração errada nos 

autos), pugnando por nova data para realização da audiência retro 

designada às fls. 48, diante da impossibilidade de comparecimento do 

advogado do réu; considerando, ainda, que embora não há documento 

nos autos comprovando que a Sra. Camila Angonese Cado seja esposa 

do advogado do réu, tal informação foi confirmada, nestas data, pela 

Estagiária do TJMT Amanda Murari, que conhece mencionada pessoa, 

ACOLHO o requerimento da Defesa de fls. 63 e REDESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 2018, às 14h40min.

2. INTIME-SE o réu, mediante carata precatória, para comparecimento, sob 

pena de revelia, a fim de ser interrogado neste Juízo, já que informou ao 

Juízo Deprecado, às fls. 60, que optou por aqui comparecer e ser 

interrogado diretamente por este Juízo.

 3. CERTIFIQUE-SE se já decorreu o prazo, bem como, se a Defesa do réu 

já se manifestou acerca da petição de fls. 63, subscrita pela testemunha 

de defesa Aleçandra Costa de Assis.

4. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06) e na resposta (fls. 47).

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 11 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265468 Nr: 28810-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VILA RICA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON REIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Schwingel - 

OAB:8957

 Autos nº: 28810-41.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 265468.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de maio de 2018, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha Augusto Renato Magri Arantes, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 09 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273533 Nr: 3870-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JARU -RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB PERES ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vilela de Carvalho - 

OAB:084/RO, Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642/RO

 Autos nº: 3870-75.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273533.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de maio de 2018, às 14h40min para oitiva da 

testemunha Elton John de Souza Lima, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 09 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 272575 Nr: 3097-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VILA RICA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Schwingel - 

OAB:8957

 Autos nº: 3097-30.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 272575.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de maio de 2018, às 14h50min, para oitiva da 

testemunha IPC Augusto Renato Magri Arantes, que deverá ser INTIMADA 

a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 09 de abril de 2018.
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Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273570 Nr: 3915-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, EDILSON 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 Ex positis, em consonância ao parecer Ministerial de fls. 

106/107:1)INDEFIRO, por ora, o pleito de restituição formulado por Luciane 

Rosa da Silva o que faço com fulcro no artigo 118, do Código de Processo 

Penal.2)DEFIRO o pedido de restituição formulado por Alcilene Letícia de 

Amorim Lopes, o que faço com fulcro no artigo 120 e parágrafos, do 

Código de Processo Penal.2.1)Proceda-se à ENTREGA do relógio descrito 

no preâmbulo deste decisum, mediante a expedição do competente termo 

de restituição, com a respectiva assinatura.3)CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa dos réus. CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 10 de abril de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276045 Nr: 5729-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERIC PINHEIRO DE BRITO, ODENIR DA CRUZ E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARÊS ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638

 Autos nº: 5729-29.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 276045.

 Vistos.

1) DESIGNO o dia 27 de abril de 2018, às 15h50min, para realização da 

audiência de interrogatório do réu Heric Pinheiro de Brito, que deverá ser 

INTIMADO a comparecer devidamente acompanhado de advogado, sob as 

penas da lei.

2) REQUISITE-SE o comparecimento do réu junto à Direção do Centro de 

Detenção Provisória.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 11 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200894 Nr: 15418-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Certifico para os devidos fins que foi expedida Carta Precatória para que 

o réu LEONILDO PEREIRA DE SOUZA, compareça neste Juízo para ser 

interrogado.

Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Técnica Judiciária

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 11/07/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/09/2018, 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: 1000928-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA DOS REIS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 06/09/2018, 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: 1000929-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAM GOMES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 06/09/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA KAZUMI TAMAKE EQUIPAMENTOS - EPP (REQUERIDO)

DENTAL PROTESE COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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 06/09/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-45.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

ERISVANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 06/09/2018, às 09h00min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000551-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FABIANA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

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 30/05/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada. O reclamante requer 

determinação judicial para retirada do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, no entanto, não pleiteia a respectiva declaração de 

inexistência. Necessário que, neste ponto, a inicial seja emendada. Por 

outro lado, também requer indenização por danos morais no importe de R$ 

38.160,00. Ocorre que a soma de referidos pedidos (após a necessária 

emenda para inclusão do pedido de declaração de inexistência do débito), 

nos termos do art. 292, VI, do CPC, ultrapassa o limite previsto no art. 3º, I, 

da Lei nº 9.099/1995. Assim, faculto ao reclamante a emenda à inicial, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se pretende a declaração 

de inexistência dos débitos em debate, formulando pedido expresso nesse 

sentido e, neste caso, adequando o valor da causa, bem como para que 

esclareça se pretende a renúncia ao crédito excedente ao limite previsto 

no art. 3º, I, da Lei 9.099/95 nos termos do § 3º, do art. 3º do mesmo 

diploma legal, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 320, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra, 11 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/05/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000314-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ARRUDA SANTANA DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Com relação a Parte Reclamada ACE Seguradora, conforme devolução do 

aviso de recebimento id 12396419, INTIMO a Parte Reclamante para indicar 

novo endereço ou requerer o que enteder de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010277-34.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANDRADE FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que foi solicitada a devolução sem cumprimento da Carta 

Precatória cadastrada, erroneamente, no PJE do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, conforme Oficio nº 402/2018 juntado aos 

autos. Certifico mais, que a Carta Precatória expedida para penhora no 

rosto dos autos foi passada corretamente por meio de Malote Digital no dia 

19/03/2018 aos Juizados Cíveis do Maruanã, conforme id 12390374, para 

o seu cumprimento. Certifico que os Juizados Cíveis da Capital ainda não 

trabalham com o Sistema PJE. INTIMO a Parte Exequente da presente 

certidão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERLENE GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de devidamente intimado a Parte Requerida ELN 

GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, não apresentou 

Contestação nos autos. Intimo a Parte Autora, por meio de seu procurador, 

para manifestação no Prazo Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 11 de Julho de 2018, ás 10h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 18 de Julho de2018, ás 09h00min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011288-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIUZA DE FATIMA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Com o levantamento, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010320-39.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE GAVIOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE GERMANN MARTINS OAB - RS43338 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Com o levantamento, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLTRAMARI SPONCHIADO (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORTOLOZZO GUELLA OAB - PR46978 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a certidão do ID 12664494 de que existem apenas 

dois valores depositados nos autos, os quais alcançam o valor executado, 

DEFIRO o levantamento em favor do exequente. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Em caso positivo, expeça-se 

alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada mais seja 

requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 

924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 11 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA ANTUNES BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-02.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOMINGOS DE SOUZA OAB - GO0038076A (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, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(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, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-93.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de citado, o Executado não se manifestou no prazo 

legal. INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000910-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO MARQUES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Após a juntada do parecer técnico do NAT, verifica-se que a 

petição inicial precisa ser emendada. A 1ª Seção do C. Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito 

Gonçalves, que se submete a julgamento pelo sistema de recursos 

repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC) determinou no dia 26.04.2017, com 

fundamento no art. 1.037, II, do CPC, a suspensão de todas as ações 

individuais ou coletivas que tratam sobre a obrigatoriedade de 

fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do SUS. 

Conforme o parecer técnico do NAT, esse é o caso dos autos; o 

medicamento/produto não está contemplado na lista do SUS (Portaria nº 

2.982/2009 do Ministério da Saúde). Não há dúvida no sentido de que 

referida suspensão não impede a apreciação de atos urgentes, conforme 

ressalvado pelo próprio relator do recurso acima mencionado, na esteira 

do que prevê o art. 314 do CPC. No entanto, em razão da suspensão 

determinada, para que a medida de urgência seja deferida, é 

imprescindível que o interessado demonstre que efetivamente necessita 

do medicamento/produto com urgência. Nos autos, a parte promovente 

não carreou nenhum documento que indique que há necessidade 

premente na utilização/consumo do medicamento/produto mencionado na 

petição inicial. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente documento idôneo que indique a 

urgência da medida, conforme acima mencionado, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001364-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 

Conciliação Redesignada para o dia 11 de Julho de 2018, ás 08h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011261-13.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO OAB - MT0005258A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011261-13.2016.8.11.0055 Autor: André de Assis Nogueira Ré: 

Tokio Marine Seguradora S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, 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). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista, 

inclusive no tocante a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. 

VIII do CDC. Em síntese, o autor narra que contratou seguro empresarial da 

ré em 07 de julho de 2015, apólice n. 2596225, pela quantia de R$ 2.764,30 

(dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). Salienta 

que a proposta de seguro oferecida cobria danos decorrentes de 

vendaval, mas que – após sofrer danos decorrentes do citado infortúnio – 

a ré se negou a pagar a indenização sob o argumento de que os danos 

ocorridos em “bens ao ar livre” não estariam cobertos pelo seguro. Ainda 
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afirma que a cláusula de não indenizar os referidos danos seria nula de 

pleno direito, uma vez que não teria sido expressamente informada na 

apólice de seguro. A ré controverte os fatos e esclarece que os referidos 

danos não estão cobertos pela proposta de seguro, bem como informa 

que a exclusão destes é informada expressamente na cláusula 2 “riscos 

não cobertos e prejuízos não indenizáveis” inseridos na pagina 12/13 da 

referida proposta. Por fim salienta que a apólice de seguro e seus termos 

possuem um total de sessenta e quatro páginas impressas que foram 

entregues ao autor, mas que este traz aos autos apenas as seis 

primeiras. Intimado para se manifestar o autor quedou-se inerte (cf. ID n. 

12004289). Após detida análise das provas juntadas aos autos, entendo 

assistir parcial razão ao autor. Explico: A cláusula que exonera a 

seguradora de cobrir danos causados por vendaval em bens que estejam 

"ao ar livre" é claramente abusiva, especialmente porque os objetos 

atingidos por um vendaval, em regra, são aqueles que estão ao ar livre; 

seria um contrassenso – a princípio – não cobrir tais gastos, portanto. 

Noutras palavras, cláusula nesse sentido contraria a boa-fé contratual, 

devendo ser considerada abusiva e declarada sua nulidade. Nesse 

sentido: SEGURO. VENDAVAL. PLACAS DE ENERGIA SOLAR. BENS AO 

AR LIVRE. INTELIGÊNCIA DO ART. 79 DO NCCB. INTERPRETAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 1. QUEM CONTRATA SEGURO E PAGA POR 

ELE, ALMEJA TER COBERTURA, PELOS RISCOS USUAIS E NÃO PODE TER 

SEU DIREITO IMPUGNADO POR INTERPRETAÇÕES EXTRAVAGANTES E 

CONTRARIA A BOA-FÉ. AS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DEVEM SER 

INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE. 2. IMPOSSIBILIDADE D 

EENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DENOMINADA "BENS 

AO AR LIVRE". RECURSO IMPROVIDO. (Recurso cível nº 71000548347, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José 

Schmitt Sant Anna, Julgado em 20/07/2004) Por fim, consigno que no 

termo de adesão não há informação expressa de quais bens expostos ao 

ar livre que seria isentos de cobertura – medida que demonstraria a lisura 

e licitude da referida cláusula excludente. De mais a mais, seria 

necessário que a empresa ré fosse condenada a indenizar o autor pelos 

danos suportados devidamente comprovados nos autos, com abatimento 

do valor de franquia. Entrementes, não há nos autos nenhum comprovante 

de pagamento referente aos prejuízos suportados[5], prova da alçada do 

autor (art. 373, I do CPC), por tal razão, é necessário julgar improcedente 

este pedido. Com efeito, embora o autor afirme que seus prejuízos foram 

da monta de R$ 9.300,00, não junta nenhum documento que demonstre 

que os danos alcançaram referido valor. Não há como concluir qual o 

parâmetro utilizado para que tenha o autor chegado a esse montante como 

devido pela empresa ré, até mesmo porque esse valor é claramente 

discrepante do valor atribuído pelo próprio autor quando da abertura do 

processo de sinistro (R$ 11.300,00). Nesses termos, não há parâmetro 

para se saber por qual motivo o autor orçou os prejuízos no valor 

mencionado na petição inicial. Consequentemente, o autor descumpriu o 

dever contratual de demonstração dos prejuízos, para que a ré os 

indenizasse nos termos do contrato. Ainda é preciso observar que, 

quando instado a se manifestar sobre teor da contestação, ocasião em 

que poderia apresentar esclarecimentos a respeito dessa circunstância, 

que foi objeto de controvérsia na defesa da ré, o autor quedou-se inerte. 

De mais a mais, conclui-se que houve falha na prestação do serviço, tanto 

pela demora excessiva para o ressarcimento dos gastos quanto ao dever 

de informação adequada ao consumidor, situação que obrigou o autor a 

buscar a resolução judicial da contenda, dispêndio de tempo e quebrou a 

justa expectativa correlata ao contrato de seguro em questão. Neste 

contexto, reputo existente falha na prestação do serviço ofertado pela ré, 

devendo essa ser compelida a compensar os danos morais decorrentes 

de sua conduta desidiosa e negligente. Consigno 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 grave falha na prestação do 

serviço, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. A informação inadequada prestada pela ré causou inúmeros 

embaraços ao autor: custou-lhe tempo, numerário, rompeu com a 

expectativa decorrente do seguro contratado, violou os deveres anexos 

dos contratos etc. Assim, notório é que tal situação superou o chamado 

“mero aborrecimento” – que constitui danos não indenizáveis – ao 

contrário, causou grande angústia, quebra da justa expectativa, do dever 

de confiança, da lealdade etc, razão pela qual é devida a reparação por 

danos morais por parte ré. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para: a) 

Declarar a nulidade da cláusula excludente de indenização de bens 

expostos ao ar livre constante nas Condições Gerais do contrato de 

seguro entabulado entre as partes, especialmente pela inexistência de rol 

expresso dos objetos excluídos do seguro; b) Condenar a ré ao 

pagamento ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – data da negativa do ressarcimento das despesas 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ); Sem custas ou honorários nesta fase 

Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o feito, com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 de março de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de 

março de 2016. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Em regra, o ordenamento jurídico pátrio exige a comprovação 

da ocorrência de conduta ilícita e dos danos para fins de caracterizar o 

dever de indenizar, inclusive em relação aos danos morais. Nos termos do 

artigo 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Não restando comprovada a 

existência de conduta ilícita, do nexo de causalidade ou dos danos 

sofridos, a improcedência da demanda é a medida que se impõe. (Ap 

57444/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, 

Publicado no DJE 03/08/2015)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MANHONI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A fim de aferir a competência deste Juízo para julgamento do 

pedido, intime-se o reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar qual sua lotação atual, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000445-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO RAMALHO (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 12636313. 

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, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Faculto à reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que junte aos autos comprovante de endereço em seu nome 

ou que justifique a juntada de comprovante de endereço em nome de 

terceiros, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000946-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que junte aos autos comprovante de endereço em seu nome 

ou que justifique a juntada de comprovante de endereço em nome de 

terceiros, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-60.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARCELA CIRINO LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001411-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA PRATES DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-30.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO GRIGORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que junte aos autos comprovante de endereço em seu nome 

ou que justifique a juntada de comprovante de endereço em nome de 

terceiros, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000906-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento de 

CATETERISMO CARDÍACO, necessário ao restabelecimento de sua saúde. 

Alega o reclamante que sofreu AVC ISQUÊMICO e, por essa razão 

necessita, em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento 

citado, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico concluindo pela 

urgência do procedimento. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do 

exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante apresenta 

Aterosclerótica com Risco de Infarto e precisa de tratamento adequado o 

que só é possível mediante a realização do procedimento solicitado ao 

Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 
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do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem, ao 

reclamante, IMEDIATAMENTE, o procedimento de CATETERISMO 

CARDÍACO, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000908-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA SIQUEIRA ajuizou a presente 

ação de obrigação de fazer com pedido de medida de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que seja determinado aos reclamados o fornecimento dos 

medicamentos descritos na inicial em razão de sua situação peculiar de 

saúde e da impossibilidade financeira de arcar com sua aquisição 

periódica. Conforme expõe na inicial, a reclamante é portadora de 

Transtorno Depressivo Grave, tendo-lhe sido prescrito o uso dos 

medicamentos Risperidona 2MG, Sertralina 75MG e Carbomato de Lítio 300 

MG, que são de alto custo e não foram fornecidas pelos reclamados por 

intermédio do Sistema Único de Saúde. Por essas razões, fundamentado 

em dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, 

afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de fornecimento dos mencionados 

produtos e requer, em razão da urgência própria ao caso, o deferimento 

de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os reclamados a 

fornecê-las, por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio. Instado a se 

manifestar o NAT elaborou parecer técnico informando que os 

medicamentos são fornecidos pelo SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a 

reclamante apresenta diagnóstico de Transtorno Depressivo Grave que, 

conforme demonstrado na inicial, precisa de tratamento adequado o que 

só é possível mediante a ingestão dos medicamentos solicitados ao Poder 

Público. Contudo, a reclamante afirma ser desprovida de recursos 

financeiros suficientes para custear a aquisição periódica dos 

medicamentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 
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promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

Todos esses argumentos revelam a verossimilhança das alegações 

estampadas na inicial. De outro lado, o periculum in mora é igualmente 

verificado, em face da temeridade da medida ser deferida somente ao 

final, mormente diante do risco de que, com a falta do medicamento, venha 

a se complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetido 

ao tratamento adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá 

causar danos irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da 

reclamante, materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela 

lei para a concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação 

expressa da recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que 

demonstra que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas 

vias administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas 

decisões, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à parte 

reclamante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos 

RISPERIDONA 2MG, SERTRALINA 75MG e CARBOMATO DE LÍTIO 300 MG 

em quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000790-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIANA ZEMETHEK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. MARIA VIANA ZEMETHEK ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de medida de urgência em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que seja 

determinado aos reclamados o fornecimento do medicamento descrito na 

inicial em razão de sua situação peculiar de saúde e da impossibilidade 

financeira de arcar com a aquisição periódica dele. Conforme expõe na 

inicial, a reclamante é portadora de Fibrilação Atrial, Hipertensão Sistêmica 

e Depressão, tendo-lhe sido prescrito o uso do medicamento Xarelto 

15MG, que é de alto custo e não foi fornecido pelos reclamados por 

intermédio do Sistema Único de Saúde. Por essas razões, fundamentado 

em dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, 

afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de fornecimento do mencionado 

medicamento e requer, em razão da urgência própria ao caso, o 

deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

reclamados a fornecê-lo, por tempo indeterminado, sob pena de bloqueio. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, a reclamante apresenta diagnóstico de Fibrilação Atrial, 

Hipertensão Sistêmica e Depressão que, conforme demonstrado na inicial, 

precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a ingestão 

do medicamento solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma 

ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear a 

aquisição periódica dos medicamentos necessários para seu tratamento. 

Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença 

dos requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos 

termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 
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dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 
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apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento Xarelto 15MG em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000787-34.2018.8.11.0055
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 
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ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do Id 12590025. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 10 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-59.2018.8.11.0055
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AGNALDO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 
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fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 
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fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 142831 Nr: 4980-76.2017.811.0045

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: M.A.TRANSPORTES LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, ante a falta de fundamento legal, indefiro integralmente o 

pedido de restituição.Para orientar a parte interessada quanto ao direito 

aplicado, junte-se em anexo à presente decisão a Instrução Normativa 

mencionada.Intime-se a parte interessada, por seu advogado.Não 

havendo recurso, arquive-se.Sem custas ou honorários.Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 137715 Nr: 2089-82.2017.811.0045

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Tendo em vista que a natureza do interesse em questão não se insere 

nas atribuições privativas da Diretoria do Fórum estabelecidas no artigo 52 

e incisos da Lei nº 4.964/85 (COJE/MT), e considerando ainda o disposto 

no artigo 51, inciso VI, da mesma lei, remeta-se o presente feito à 

distribuição para uma das Varas Cíveis desta Comarca (dada a ausência 

de Vara Especializada em Registros Públicos).

 II. Intime-se. Cumpra-se.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139123 Nr: 2909-04.2017.811.0045

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICO, JULLIANY CRISTINA DO 

NASCIMENTO RONCATO RICO, NORIVAL RICO FILHO, SAMANTHA 

FRANÇA DOS ANJOS RICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:PR/11.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 4.730,84 

(Quatro mil, setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 2.365,42 (Dois mil, trezentos e sessenta e 

cinco reais e quarenta e dois centavos) para recolhimento da guia de 

custas judiciais e R$ 2.365,42 (Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais 

e quarenta e dois centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

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

link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e 

taxas finais remanescentes), preencher os campos com o número único 

do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99682 Nr: 5698-78.2014.811.0045
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 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105439 Nr: 1496-24.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SOARES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 2409-06.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB 12090-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 252,72 

(Duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 188,42 (Cento e oitenta e oito reais e quarenta 

e dois centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 64,30 

(sessenta e quatro reais e trinta centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LAZAROTTO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ LAZAROTTO (REQUERENTE)

LEILA LAZAROTTO (REQUERENTE)

JANETE TERESINHA LAZAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001640-44.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: JANETE TERESINHA LAZAROTTO, LUCAS LAZAROTTO, 

ANDRE LUIZ LAZAROTTO, LEILA LAZAROTTO REQUERIDO: ICATU 

SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos etc. I. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. II. Após, venham os autos 

conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LAZAROTTO (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ LAZAROTTO (REQUERENTE)

LEILA LAZAROTTO (REQUERENTE)

JANETE TERESINHA LAZAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001640-44.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: JANETE TERESINHA LAZAROTTO, LUCAS LAZAROTTO, 

ANDRE LUIZ LAZAROTTO, LEILA LAZAROTTO REQUERIDO: ICATU 

SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos etc. I. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 
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justificativas, sob pena de indeferimento. II. Após, venham os autos 

conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357). III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82523 Nr: 1926-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 82523

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 111.

II. Nos termos do art. 921, III, §1º do CPC, suspendo a presente execução, 

pelo prazo de 01 (um) ano.

 III. Transcorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83242 Nr: 2722-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIESE LORENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.J. ANDRADE E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, KLEBER GIOVELLI - OAB:14392-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 83242

Vistos etc.

I. Indefiro pedido de fl. 173.v visto que, nos moldes do art. 267, I, do CPC, 

se a carta precatória não estivesse revestida dos requisitos legais, o juiz 

deprecado recusaria o cumprimento a carta precatória, devolvendo-a a 

este juízo com decisão motivada. Todavia, como resta-se a carta 

precatória devidamente cumprida, mostra-se que a mesma estava dentro 

dos requisitos legais respaldados em lei.

II. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 152476 Nr: 1383-65.2018.811.0045

 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: LURDES DA APARECIDA RIBEIRO, JAMILE SANZOVO, 

DIOGO ARMANDO SANZOVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 152476

Vistos etc.

I. E, visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e 

da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes 

para, também no prazo de cinco dias:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 128930 Nr: 5078-95.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIELLY POLITA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 12 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111325 Nr: 4584-70.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCELO SARAIVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 12 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118898 Nr: 8882-08.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA XAVIER DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que intimo o representante da parte Requerente, para 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 138471 Nr: 2497-73.2017.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICULTURE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE 
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PRODUTORES AGRICULAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327, LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que sentença de fls. 43/47 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 12 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26618 Nr: 633-15.2008.811.0045

 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: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA DAIANE RAMOS DE 

CORDOVA - OAB:22146/O, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 Certifico dou fé que a r.sentença transitou em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 74-82.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE F. A. TAVARES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 1158-16.2016.811.0045

 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: WANIUS DE SOUZA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 1230-76.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO BALABAM, JOÃO CARLOS 

BALABAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049, SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112042 Nr: 4945-87.2015.811.0045

 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: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pedro Pelicioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84156 Nr: 3672-78.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CARPEZANI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado

Decisão

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

Processo Número: 1000846-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. C. (AUTOR)

A. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000846-52.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 968,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Alimentos, Fixação, Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALINE HENRIQUE, LUIZ EMANUEL CAMPOS Parte Ré: RÉU: 

FABIANO DIAS CAMPOS Vistos etc. I. Defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária. II. Trata-se de execução da obrigação alimentar provisória fixado 

em decisão, majorado pelo Egrégio Tribunal, e ainda não tendo sido 

proferida sentença, devendo assim ocorrer em autos apartados 

consoante art. 531, §1º do CPC. Art. 531. O disposto neste Capítulo 

aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. § 1o A execução dos 

alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença 

ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. III. 

Todas as técnicas executivas (prisão civil, desconto em folha, desconto 

em renda e expropriação) são aplicáveis a quaisquer tipos de alimentos 

provisórios (ou provisionais) ou definitivos. A única diferença fica por 

conta do fato de que, a fim de evitar tumulto processual, a efetivação de 

alimentos provisórios ou fixados em sentença transitada em julgado se 

realiza em autos apartados, já o cumprimento de decisão definitiva se faz 

nos próprios autos em que se proferiu a sentença. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. 

Na execução de alimentos provisórios, assim como no cumprimento de 

sentença provisório, é preciso formar instrumento próprio, sendo cabível a 

formação de autos apartados. Inteligência do art. 531, §1º do NCPC. 

Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70070176375, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 26/10/2016). IV. Posto isto, 

pretendendo o exequente a cobrança de valores que correspondem aos 

02 (dois) últimos meses anteriores ao pedido, intime-se o executado 

pessoalmente para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove que o fez 
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ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento. V. Caso o 

executado, no prazo supracitado, não efetue o pagamento, não prove que 

o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, 

expeça-se o necessário para efetivação de protesto de seu nome perante 

o cartório de registros local nos termos do artigo 528, § 1º, do CPC. VI. 

Cientifique o executado que além do protesto, poderá ser preso por 01 

(um) a 03 (três) meses, em regime fechado, em caso de não pagamento 

(art. 528, §3º, do CPC). VII. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

2ª Vara

Intimação

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002389-61.2016.8.11.0045 

EXEQUENTE: ALINE DAL MOLIN EXECUTADO: LADIR MONDARDO 

BERGAMASCO Vistos. 1. Defiro a penhora sobre a quantia em dinheiro 

encontrada nas contas ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até 

o valor indicado na execução, o que deverá ser efetivado por meio da 

penhora on line, via BACENJUD. 2. 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 dez (10) dias. 3. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do(a) executado(a), 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 

executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente. 4. 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 dez (10) dias. 5. Intime-se 

o(a) exequente. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 21 de Fevereiro de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98264 Nr: 4587-59.2014.811.0045

 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: RONALDO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 88001 Nr: 1855-42.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSSON ALMEIDA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação do douto advogado da parte autora, para que junte aos autos, 

guias de diligencia para cumprimento de mandado. Valr :R$ 30,00.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002843-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO OAB - MT0020440A (ADVOGADO)

FLAVIANE FRANCA DE MORAES OAB - 975.559.753-00 (CURADOR)

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002843-41.2016.8.11.0045. Designo o dia 29 de maio de 

2018, às 14h30min, para realização de audiência de instrução, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da representante 

do autor, Flaviane França de Moraes. Intimem-se. Notifique-se o Ministério 

Público. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de abril de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98816 Nr: 5036-17.2014.811.0045

 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: MAURICIO CAVERZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CATTANI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

do advogado da parte autora para que apresente, no prazo de 15 

(quinze)dias, alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95521 Nr: 2320-17.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PAR AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:SP/257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 Impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para que se manifestem, 

no prazo comum de 15(quinze)dias, acerca da complementação do laudo 

pericial de fls. 475/483.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 148764 Nr: 8897-06.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MAXIMINO VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDERSON GUEDES DE CHAGAS, ARI 

GUEDES DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODEMAR EMILIO DA ROSA 

BARTSCH - OAB:52575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos.

Citação

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

Processo Número: 1004924-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. A. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1004924-26.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 

3.600,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Fixação]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ELIANE VANEZA DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: VALDUIR DA SILVA 

OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) RÉU: VALDUIR DA SILVA 

OLIVEIRA Data de Distribuição da Ação: 05/12/2017 13:03:37. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, devidamente 

acompanhada de seu(s) advogado(s) e contestar a ação no prazo legal. 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos a seguir transcritos: "DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Fixar os alimentos provisórios, devidos pelo 

requerido ao menor, na proporção equivalente a 30% do valor do salário 

mínimo, contabilizados a partir da data da citação." Audiência: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: 3ª VARA Data: 19/06/2018 Hora: 14:30 

Decisão/Despacho: Considerando-se que tentada a realização da citação 

do réu nos endereços fornecidos pela requerente, restou infrutífera, 

entendo prejudicada realização do ato. Como forma de evitar a 

configuração de nulidade processual, por vício de citação, Determino que 

se realizem buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do réu. Designo o dia 19 de 

junho, às 14h30min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento [art. 5.º da Lei n.º 5.478/1968]. Proceda-se a citação e 

intimação do réu, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

ambos referenciais de endereço indicados nos extratos dos sistemas 

InfoJud e RenaJud, e, concomitantemente, mediante a expedição de edital. 

ADVERTÊNCIAS: 1) O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual; 2) A ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial; 3) o 

comparecimento na audiência é obrigatório. A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa; 4) as partes devem estar acompanhadas de advogado ou de 

defensor público. RESUMO DA INICIAL: A genitora do requerente conviveu 

por aproximadamente 05 (cinco) anos com o requerido, estando 

separados há 09 (nove) anos.Desse relacionamento adveio o nascimento 

da criança T.F.D.A.O (10.09.2008).O contribui esporadicamente com as 

despesas do filho.Deste modo, não resta outra alternativa para a parte 

autora, senão o ajuizamento da presente demanda, com o escopo de se 

fixar a pensão alimentícia em favor da menor.Nesta toada, há necessidade 

de fixação de valor a título de pensão alimentícia no importe equivalente a 

32,01 (trinta e dois virgula um por cento) do valor do salário mínimo 

vigente, quantia que corresponde atualmente a R$ 300,00 (trezentos e 

reais), bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, 

odontológicas, farmacêuticas e com materiais escolares, a ser pago até o 

dia 10 (dez) de cada mês, depositados na conta corrente em nome da 

genitora do infante, sendo: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 0999, CONTA 

CORRENTE: 010067737.expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA BORGES, 

digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de abril de 2018 JULIANA BORGES 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 Dados do processo:

Processo: 1004924-26.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 3.600,00; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Fixação]; 

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

expediente: Sim/Não.

Partes do processo:

Parte Autora: AUTOR: ELIANE VANEZA DE ALMEIDA

Parte Ré: RÉU: VALDUIR DA SILVA OLIVEIRA

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s)

RÉU: VALDUIR DA SILVA OLIVEIRA

Data de Distribuição da Ação: 05/12/2017 13:03:37.

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, devidamente 

acompanhada de seu(s) advogado(s) e contestar a ação no prazo legal. 

INTIMAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos a seguir transcritos: "DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Fixar os alimentos provisórios, devidos pelo 

requerido ao menor, na proporção equivalente a 30% do valor do salário 

mínimo, contabilizados a partir da data da citação."

Audiência: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 3ª VARA Data: 19/06/2018 

Hora: 14:30

Decisão/Despacho: Considerando-se que tentada a realização da citação 

do réu nos endereços fornecidos pela requerente, restou infrutífera, 

entendo prejudicada realização do ato. Como forma de evitar a 

configuração de nulidade processual, por vício de citação, Determino que 

se realizem buscas nos sistemas InfoJud, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do réu. Designo o dia 19 de 

junho, às 14h30min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento [art. 5.º da Lei n.º 5.478/1968]. Proceda-se a citação e 

intimação do réu, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

ambos referenciais de endereço indicados nos extratos dos sistemas 

InfoJud e RenaJud, e, concomitantemente, mediante a expedição de edital.

ADVERTÊNCIAS: 1) O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual; 2) A ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial; 3) o 

comparecimento na audiência é obrigatório. A ausência injustificada é 
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considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa; 4) as partes devem estar acompanhadas de advogado ou de 

defensor público.

RESUMO DA INICIAL: A genitora do requerente conviveu por 

aproximadamente 05 (cinco) anos com o requerido, estando separados há 

09 (nove) anos.Desse relacionamento adveio o nascimento da criança 

T.F.D.A.O (10.09.2008).O contribui esporadicamente com as despesas do 

filho.Deste modo, não resta outra alternativa para a parte autora, senão o 

ajuizamento da presente demanda, com o escopo de se fixar a pensão 

alimentícia em favor da menor.Nesta toada, há necessidade de fixação de 

valor a título de pensão alimentícia no importe equivalente a 32,01 (trinta e 

dois virgula um por cento) do valor do salário mínimo vigente, quantia que 

corresponde atualmente a R$ 300,00 (trezentos e reais), bem como 50% 

(cinquenta por cento) das despesas médicas, odontológicas, 

farmacêuticas e com materiais escolares, a ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês, depositados na conta corrente em nome da genitora do infante, 

sendo: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 0999, CONTA CORRENTE: 

010067737.expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA BORGES, digitei.

 LUCAS DO RIO VERDE, 12 de abril de 2018

 JULIANA BORGES

Auxiliar Judiciário(a)

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146881 Nr: 7493-17.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA SOUZA, GREICY KELLY 

LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

 Greicy Kelly Lorenzon, por meio de advogado constituído, requereu a 

restituição de objetos apreendidos à fl. 18.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma favorável (fl. 94).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Pretende o requerente a restituição dos seguintes objetos apreendidos (fl. 

18): 1) Um aparelho de telefone celular de marca Samsung, cor branco, 

IMEI 355691062764102; 2) Um aparelho de telefone celular dourado IMEI 

356361083712493; 3) Uma pen drive; 04) Sete cartões de memória e 5) R$ 

928,00 (novecentos e vinte e oito reais) em moeda corrente.

A matéria em questão (restituição das coisas apreendidas) encontra-se 

regulamentada no artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Da análise dos dispositivos legais supracitados, extraem-se os seguintes 

requisitos para restituição das coisas apreendidas: 1) Induvidoso o direito 

do requerente, 2) não interessarem ao processo e 3) Restituíveis os 

objetos pretendidos.

 Pois bem.

No caso versando, vislumbra-se que os objetos são restituíveis, não 

interessam ao processo e foram encontrados na posse da requerente, 

sem informações de origem ilícita dos mesmos.

Ademais, o Ministério Público manifestou de forma favorável.

Logo, o pedido de restituição deve ser deferido.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118 e seguintes do Código de 

Processo Penal, DEFIRO o pedido de restituição de fls. 89/91, mediante 

termo nos autos.

Não obstante, indefiro o pedido de transferência do valor apreendido ao 

advogado da requerente, vez que a procuração não consta poderes de 

receber ou dar quitação, salvo se apresentar instrumento de mandato com 

tais poderes.

Expeça-se o necessário.

Findo, intime-se o advogado do acusado Willian Silva Souza, via DJE, para 

que, no prazo legal, apresente resposta à acusação em seu favor.

 Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146881 Nr: 7493-17.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA SOUZA, GREICY KELLY 

LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do acusado Willian Silva Souza para que, no prazo 

legal, apresente resposta à acusação em seu favor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125840 Nr: 3396-08.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MERCE DE PAULA - 

OAB:MT 15399, DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - OAB:8874/B

 Vistos etc.,(...) Portanto, diante da inexistência de estabelecimento 

adequado ao regime aberto, determino o cumprimento de pena privativa de 

liberdade, até que surja vaga em estabelecimento prisional adequado, sob 

as seguintes condições, sem prejuízo de outras:1. Trabalhar durante o 

período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o 

período das 20:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e 

integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no 

período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos 

autos;2. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) 

dias;3. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser 

as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de 

jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;4. Não praticar novos crimes, badernas, 

brigas ou arruaças;5. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou 

usar drogas proibidas;6. Comparecer em juízo, bimestralmente, entre o dia 

10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde 

está trabalhando.Dessa feita, para que o recuperando seja devidamente 

admoestado acerca das novas condições de cumprimento de pena que 

lhe estão sendo impostas, designo audiência admonitória para o dia 05 de 

junho de 2018, às 13h00min.Intime-se o recuperando.Ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.Cumpra-se.Às providências e expedientes 

necessários observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 93440 Nr: 590-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE CURTOLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado GUILHERME 

HENRIQUE CURTOLO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, na prática do 

crime descrito no artigo 306, “caput”, da Lei nº 9.503/97; e para 

ABSOLVÊ-LO da prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 

11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004030-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004030-50.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES 

DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. 

Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010048-70.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELDI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SILVERIO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0018430A 

(ADVOGADO)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010048-70.2014.8.11.0045 REQUERENTE: ELDI ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

GUARAPARI EIRELI Vistos. Insurge-se o executado quanto ao valor 

cobrado na fase de cumprimento de sentença, asseverando que cumpriu 

na íntegra o acordo homologado, juntando aos autos comprovante de 

pagamento no valor de R$ 1.486,00 (um mil e quatrocentos e oitenta e seis 

reais). O exequente, por sua vez, argumenta que o valor devido era de R$ 

2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), restando o executado 

inadimplente na quantia de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais), 

que somados à multa, totalizariam R$ 1.678,00 (um mil e seiscentos e 

setenta e oito reais). É o relatório. Fundamento e decido. Compulsando os 

documentos trazidos aos autos, verifica-se que o termo de acordo 

homologado se refere aos valores reclamados na inicial, ou seja, se 

referem a R$ 2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), 

conforme se comprova pelo documento juntado no id. 1430757. Na 

verdade, observa-se que por ocasião da propositura da reclamação junto 

ao Procon o valor do débito inicial de R$ 1.486,00 (um mil e quatrocentos e 

oitenta e seis reais) já havia sido atualizado e totalizava R$ 2.325,00 (dois 

mil e trezentos e vinte e cinco reais), o qual foi aceito pelo executado, 

conforme id. 611146 – pág. 2. Deste modo, tendo o devedor efetuado o 

pagamento de R$ 1.486,00 (um mil e quatrocentos e oitenta e seis reais), 

restou configurada a inadimplência de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e 

nove reais). Aplicando-se ao valor inadimplente a multa combinada entre 

as partes e a atualização monetária, encontra-se o valor de R$ 1.764,50 

(um mil e setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), 

pleiteados pelo exequente no id. 611149 e depositado, a título de caução, 

pelo executado no id. 611159, não havendo que se falar em nova 

atualização. Isto posto, rejeito os embargos apresentados e homologo o 

cálculo apresentado no id. 611149, decidindo o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos em 

favor do credor. Cumpridas todas as determinações, arquive-se com as 

cautelas legais. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Dispensado o registro. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010221-31.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GERALDO DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010221-31.2013.8.11.0045; Vistos. Intime-se a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito 

pertinente conforme calculo apresentado no id. 12482875, 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, 10 de abril de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE LELIS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000935-12.2017.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12282137). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 12282137, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001372-19.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos. Em decisão monocrática determinou-se a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que tramitam no território nacional e que tratam do tema 954 

(telefonia fixa/modificação unilateral plano de serviço/franquia sem 

solicitação do usuário/indenização por danos morais/prescrição). Os 

temas afetados para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos, 

consistente em: “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 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; 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; 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 

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”. Determinou-se assim a suspensão dos 

processos em trâmite na Justiça comum, estadual e federal, inclusive 

Juizados Especiais Cíveis. Posto isto, em razão da afetação, determino a 

suspensão do processamento deste, nos termos do artigo 1.037, II, do 

CPC. Intimem-se as partes da decisão de suspensão do feito, forte no § 8º 

do artigo 1.037. 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: 1000038-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MARCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000038-47.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANDRESSA MARCIANO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 

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: 1004495-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIO VERARDI (REQUERENTE)

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: 1004495-59.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANDERSON 

ANTONIO VERARDI 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. Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo do termo de audiência de ID 11517950 anexado nos autos, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. 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 29 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIANE GABRIELE SCARAVONATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003250-13.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 4.299,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESTITUIÇÃO DE ÁREA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TIANE GABRIELE SCARAVONATTO Parte Ré: REQUERIDO: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA VISTOS, ETC. As partes Tiane 

Gabriele Sacaravomatto e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., 

conforme petição juntada id 11901832, entabularam acordo requerendo a 

sua homologação e consequente extinção da presente ação, uma vez que 

as partes podem entabularem acordo a qualquer momento. Assim, 

verificando que este fora assinado pelas partes, bem como por seus 

advogados, os quais possuem poderes para transigir, e diante da 

informação da satisfação integral da dívida, a homologação de rigor se 

impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos o presente acordo havido entre as partes, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença, e, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 

924, inciso II, do CPC. Sem custas. Determino o levantamento da 

pagamento do acordo em favor da requerente, devendo o Gestor 

Judiciário atentar-se para os dados bancários de id. 12518854 . 

Transitada em julgado e cumprida as determinações acima, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. P.I.Cumpra-se com urgência. Lucas do 

Rio Verde/MT, 11 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004511-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI VIEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1004511-13.2017.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: VALDELI VIEIRA SANTOS REQUERIDO: OI 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 deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo...". Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de 

conciliação (Id 11549448), em que pese intimado (Id 10625494), 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 20 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, 21 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011119-73.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DELIR ISAAC MATHEI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO)

ADENERVAL FERRO JUNIOR OAB - MT0017077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VIEIRA KRIGER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011119-73.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: DELIR ISAAC MATHEI 

EXECUTADO: JULIANO VIEIRA KRIGER Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

DECIDO: Configura-se abandono da causa a inércia do autor por mais de 

trinta dias. O juiz ordenará a extinção do processo, se a parte, intimada 

não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na hipótese, 

comprovado que o reclamante foi intimado para dar prosseguimento ao 

feito, em 20/10/2017 (Id. 10382151), e tendo permanecido inerte, até 

01/03/2018 (Certidão Id 11991300), declaro a extinção do feito por 

abandono. Ante o exposto, conforme art. 485, III e § 1º do CPC/15, declaro 

a extinção do feito por abandono. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 06 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, 06 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ELIAS WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000621-32.2018.8.11.0045; 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 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, bem como cópias dos documentos pessoais do Autor e Procuração, 

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, 12 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-20.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOLDORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010181-20.2011.811.0045 Vistos. Intime-se o embargado para 

que se manifeste quanto aos embargos de declaração, no prazo de cinco 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GETULIO DANIEL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 29/05/2018 Hora: 

14:15, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES DOLCI BULLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002800-07.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ARISTIDES DOLCI 

BULLE REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. Considerando que a data anteriormente agendada não haverá 

expediente forense, redesigno o dia 16 de maio de 2018 às 15h, para 

realização da audiência de instrução. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002475-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

OLGA PERIN DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002475-32.2016.8.11.0045 REQUERENTE: VILMAR BUENO 

REQUERIDO: ALEX NEI DOS SANTOS, OLGA PERIN DE SOUZA Vistos. 

Considerando que a data anteriormente agendada não haverá expediente 

forense, redesigno o dia 16 de maio de 2018, às 14h, para realização da 

audiência de instrução. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de março de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000508-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON EDEVAL FIGUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, ID 12659542.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MEZZAROBA MENEGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARBIERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULCIMAR ZUCHI OAB - RS70078-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001250-74.2016.811.0045 Vistos. Trata-se de exceção de 

pré-executividade oposta pelo devedor, alegando, em síntese, que houve 

mútuo descumprimento contratual, vez que a exequente não teria entregue 

o documento do veículo ao executado, bem como não teria alterado seu 

contrato de locação. Por sua vez, a parte exequente relata que a matéria 

arguida pelo executado não é de ordem pública, pretendendo este apenas 

procrastinar o feito. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. A exceção 

de pré-executividade é cabível para análise de matéria que pode ser 

conhecida de ofício. Analisando o título extrajudicial trazido aos autos, 

verifica-se que se trata de contrato bilateral firmado entre as partes, no 

qual ambos assumiram obrigações. Por sua vez, dispõe o artigo 476 do 

Código Civil que: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, 

antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” 

Deste modo, para a execução do contrato, deverá a parte exequente 

comprovar que adimpliu com as obrigações que lhe foram impostas no 

referido contrato. Muito embora tal comprovação não tenha vindo com a 

inicial, juntamente com o título a ser executado, entendo que o vício é 

sanável. Isto posto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade e 

determino a intimação da exequente para que comprove que cumpriu as 

obrigações que lhe foram impostas no título executivo, no prazo de dez 

dias. Decorrido o prazo in albis, conclusos para extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004156-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DEL SOCORRO RODRIGUEZ BLANDON (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 29 DE MAIO DE 2018, 

14:30H, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003476-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN BEATRIZ FORSTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003476-18.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 2.002,60; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: LILIAN 

BEATRIZ FORSTER VISTO. Recebo a emenda a inicial de ID n.º10102905. 

Anote-se. Ainda, intime-se a parte autora, através de seu advogado 

constituído, para recolher o complemento das custas judiciais de acordo 

com novo valor da causa atribuído, conforme petição de ID n. º 10102905, 

sob pena de extinção, vez que a guia anexa, fora recolhida com base em 

valor muito aquém, qual seja, R$ 2.002,60 (dois mil e dois reais e sessenta 

centavos). Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Gisele Alves Silva Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033710-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR CARVALHO BOTTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 238 de 691



NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1033710-92.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANO CEZAR CARVALHO 

BOTTEGA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO 

Considerando que houve habilitação nos autos do advogado do requerido, 

assim determino sua intimação para que manifeste sobre o pedido de 

desistência da lide formulado pelo autor, conforme Id nº 12009151, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 11 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002589-68.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MARANHÃO (RÉU)

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIC CASTELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002597-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PASQUALI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º1002597-11.2017.8.11.0045 VISTO. Cite-se o executado 

no endereço indicado pela exequente na petição de ID n.º 12447268. 

Constado pelo oficial de justiça a ocultação do executado para evitar sua 

citação, proceda a citação por hora certa em conformidade, com o art. 252 

do CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT,12 

de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003650-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003650-27.2017.8.11.0045 VISTO. Intime-se a parte 

requerida para completar o valor da purgação da mora, eis que o valor 

depositado não compreende a integralidade da dívida, conforme disposto 

pelo autor (ID n.º 12447268). Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011475-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA LIBANIA DO NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1011475-34.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CREUSA MARIA LIBANIA DO 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

DESPACHO Intime-se o Banco requerido, para que se manifeste sobre o 

pedido de desistência da ação formulado pela autora sob o Id n° 

120034904, no prazo de 15(quinze) dias, sendo que o silêncio da parte 

será interpretado como aquiescência ao pedido. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000282-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTI & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000282-10.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 45.551,94; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARLOS ANDRE DE SOUZA 

Parte Ré: RÉU: ALBERTI & CIA LTDA - ME DESPACHO Como não houve a 

juntada dos documentos requeridos no despacho constante do Id n° 

8339097, muito houve o reconhecimento de firma do requerido que 

assinou o pacto, assim deixo de homologar o acordo. Intime-se o autor, 

para que se manifeste dizendo se pretende a desistência da ação, no 

prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS 

DO RIO VERDE, 12 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003969-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AUTO POSTO COPETTI LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003969-92.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 10.232,34; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO, CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE Parte Ré: RÉU: AUTO 

POSTO COPETTI LTDA Para homologação do acordo deverá a autora 

reconhecer a firma do representante da requerida, Sr. Vilson Copetti, no 

referido instrumento, ou juntar procuração conferida pelo requerido a um 

advogado que o represente nos autos, no prazo de 15(quinze) dias, não 

bastando a juntada somente do contrato social da empresa. Intime-se e 

cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002118-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA NOBRE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002118-18.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 282.954,16; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: IZAIRA NOBRE FERREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS ETC. Ação Cautelar 

antecedente proposta, cuja liminar foi indeferida. A requerida contestou o 

pedido e apresentou documentos (Id n° 9415366) e a impugnação veio aos 

autos (Id n° 10216830), sendo que a audiência de conciliação restou-se 

inexitosa. Pedido principal com aditamento a causa de pedir formulado sob 

o Id n° 10217002 tempestivo, considerando que a liminar sequer foi 

deferida, de modo que não começou a fluir o prazo de 30(trinta) dias, 

assim, recebo a referida inicial, para o seu devido processamento, dando 

seguimento a ação. Designo audiência de conciliação/Mediação para o dia 

19 de julho de 2018, às 10:00 horas, nos termos do que determina a 

Ordem de Serviço n.º 01-2016-CEJUSC, devendo a escrivania proceder o 

agendamento de audiência conciliatória, no sistema PJE. Intimem-se as 

partes com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), 

para comparecer ao ato designado, por seus advogados ou 

pessoalmente, não havendo a necessidade de nova citação (art. 308 §3°, 

do CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Por 

fim, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL para determinar que a 

requerida exiba extratos bancários da conta corrente 10.380-2, Agência 

1583, desde o ano de 2011 até a presente data, o extrato da Cédula de 

Crédito Bancário n.º 237/1583/10032011, vistas a possibilitar a análise das 

parcelas pagas e o saldo devedor, bem como determinar que a requerida 

exiba as despesas para fins do Art. 27, § 4º da Lei 9.514/1997, tudo no 

prazo da contestação. Defiro a gratuidade de justiça. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 12 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005152-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD SHINJI OSUGUI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1005152-98.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 192.711,18; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: MONITÓRIA (40). Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: RICHARD 

SHINJI OSUGUI Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte 

autora para efetivar o pagamento das guias da carta precatória distribuída, 

bem como a guia de diligência, conforme ofício do deprecado. LUCAS DO 

RIO VERDE, 12 de abril de 2018. Atenciosamente, CRISTINA VARGAS 

REIS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 4697-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121716 Nr: 1471-74.2016.811.0045

 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: HERMES BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 114085 Nr: 6169-60.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VERGILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, STEPHANIE DI CAMILO - OAB:MT/20767-O, WILLIAN 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 109696 Nr: 3768-88.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLRDS, ROSINEIDE SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES 

- OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000679-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE MISAEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000679-69.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 18.146,22; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: JOSUE MISAEL DOS SANTOS 

VISTO. 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. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, 

demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito, conforme se vê instrumento de protesto emanado do Cartório (ID 

n.º 9148936). Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos 

pelo uso inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto Isto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem nas mãos do representante legal da 

parte autora, devendo ficar como depositário do bem descrito na peça 

vestibular. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que, em 05 

(cinco) dias, querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de 

juros, correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 

911/69), caso em que arbitro os honorários em 10%, ou apresente 

resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no 

prazo de 15 dias contados da execução da liminar, sendo que tal resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 

10.931/2004). Cientifique o requerido que cinco dias após executada a 

liminar, consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Expeça-se o necessário para o 

cumprimento da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

11 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003684-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANTANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003684-02.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 1.363,26; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ALEX SANTANA DOS SANTOS VISTO. 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. Inicialmente, 

recebo a emenda à inicial de ID n.º 10526734, bem como os documentos 

juntados. Anote-se o novo valor atribuído à causa. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito, conforme se vê instrumento de 

protesto emanado do Cartório (ID n.º 11298245). Por outro lado, há receio 

de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem ou pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do representante legal da parte autora, devendo ficar como 

depositário do bem descrito na peça vestibular. Executada a liminar, 

cite-se a Requerida para que, em 05 (cinco) dias, querendo, pague o saldo 

integral da dívida, acrescidos de juros, correção monetária e custas 

judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em que arbitro os 

honorários em 10%, ou apresente resposta, sob pena de revelia e 

confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias contados da 

execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, do art. 3º, do 

mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004). Cientifique o 

requerido que cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3º, 

§ 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento da decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000075-74.2018.8.11.0045

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:

ERIVALB COSME ZATTAR BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000075-74.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 21.897,03; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: ERIVALB 

COSME ZATTAR BATISTA VISTO. 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. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito, conforme se vê instrumento de 

protesto emanado do Cartório existente nos autos (ID n.º 11919777). Por 

outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto isto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem nas mãos do representante legal da 

parte autora, devendo ficar como depositário do bem descrito na peça 

vestibular. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que, em 05 

(cinco) dias, querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de 
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juros, correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 

911/69), caso em que arbitro os honorários em 10%, ou apresente 

resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no 

prazo de 15 dias contados da execução da liminar, sendo que tal resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º, do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 

10.931/2004). Cientifique o requerido que cinco dias após executada a 

liminar, consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio 

do credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Expeça-se o necessário para o 

cumprimento da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

11 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000385-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT11265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000385-17.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 36.040,76; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GUESS 

BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: DUO 

COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME VISTO. Cite-se o executado para 

pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do 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 dos executados (art. 829, § 1º do CPC). A penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos poderão ser oferecidos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o caso (art. 915 do CPC). 

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). Autorizo a realização de diligências 

nos termos do art. 212, § 2º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002586-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PECHINI DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002586-79.2017. 8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA VISTO. 

Segundo o atual Código de Processo Civil, o benefício da Justiça Gratuita 

pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei (art. 98, do 

CPC). Tal pleito pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, 

CPC). Em contrapartida, o mencionado benefício é passível de 

indeferimento se presente, nos autos, prova em sentido contrário à 

alegação de necessidade (art. 99, § 2º, do CPC). Nesse sentido, deve ser 

ressaltado que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a 

real comprovação de sua necessidade pode dar azo para aventura 

judicial, já que em caso de não procedência do pedido a parte não terá 

nenhum ônus, servindo, na verdade, como vacina contra sucumbência. 

Sobre o assunto, vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO.1. Apesar de a simples afirmação de pobreza gozar de 

presunção iuris tantum, certo é que o magistrado pode indeferir o 

benefício, caso constate a inexistência de provas que amparem a 

alegação de hipossuficiência financeira, conforme se verifica in casu.

(tJ/MG; Processo: AGV 10024132528183002 MG; Orgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL; Publicação 10/02/2014 Julgamento: 

30 de Janeiro de 2014; Relator Bitencourt Marcondes). AÇÃO ORDINÁRIA 

- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO.Cabível o indeferimento do benefício da assistência judiciária se 

a parte não demonstra nos autos a hipossuficiência alegada. (TJ/MG, 

Processo: AC 10672072502582002 MG; Orgão Julgador : Câmaras Cíveis / 

5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação em 06/08/2013; Julgado em 1 de Agosto de 

2013; Relator: Fernando Caldeira Brant). Pois bem. Determinada a 

intimação da parte para juntar cópia de suas últimas declarações de 

imposto de renda e/ou outro documento hábil a comprovação de seus 

rendimentos, o autor anexou declarações de imposto de renda 

incompletas, não sendo possível verificar através de tais documentos os 

seus rendimentos/patrimônio (ID n.º 9259809, 9259825 e 9259838). 

Ademais, os gastos informados pelo autor, tais como: agua, luz, internet, 

aluguel (salão comercial e casa – contrato ID n.º 9259914 e 9259936), 

bem como mensalidade escolar dos filhos, não se revelam 

demasiadamente elevados, tratando-se de despesas comuns, 

enfrentadas por todo e qualquer “chefe” de família atualmente. Ainda, 

diante do considerável valor das prestações assumidas pelo autor, à 

época da participação em grupo consorcial (ID n.º 8856249, 8856294 e 

8856321), por certo o requerente possui condições de arcar com as 

custas processuais, até porque, se declarou como comerciante em sua 

inicial. Além do mais, as custa processuais não se mostram em patamar 

elevado diante do valor atribuído à causa, o que poderia justificar o pedido, 

porém diante do baixo valor, vislumbro que a parte autora tem plenas 

condições de arcar com o pagamento destas. A própria Constituição 

Federal estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (art. 5º, LXXIV, da 

CF), devendo ficar registrado que, no caso dos autos, as provas 

armazenadas não indicam ser ela pobre na forma da lei, sem condições de 

arcar com as despesas necessárias à movimentação da máquina 

judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência 

Judiciária gratuita, por não vislumbrar a necessidade da autora, forte nos 

documentos que instruem a inicial. Posto isso, determino a intimação da 

requerente para recolher as custas judiciais do feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Com a juntada das 

custas e taxas judiciárias torne-me os autos conclusos para verificação 

dos requisitos para o recebimento da inicial. Decorrido o prazo sem que o 

autor efetue o pagamento das custas, certifique-se, após, conclusos para 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de abril de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002542-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILO MARCON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TREVO EDITORA GRAFICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002542-60.2017.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA REQUERENTE: 

DERCILO MARCON REQUERIDO: TREVO EDITORA GRÁFICA LTDA – ME 

VISTO. Em despacho de ID n.º 9336213, determinou-se a emenda a inicial 

a fim de que o autor procedesse ao recolhimento das custas processuais 

e/ou formulasse pedido de gratuidade da justiça, instruindo-o com os 

documentos necessários à sua concessão, eis ausente qualquer 

requerimento nesse sentido na petição inicial. Peticionou o autor (ID n.º 
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9842353), formulando pedido de gratuidade da justiça, deixando, contudo, 

de instruir tal pleito com documentos, conforme consignado em despacho 

anterior. Alternativamente, requereu o parcelamento das custas, nos 

termos do art. 98, §6º do CPC. Pois bem. Considerando que a parte autora 

não juntou qualquer documento que demonstre a necessidade de 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, mesmo sendo-lhe 

oportunizado prazo para tanto, INDEFIRO a benesse. Contudo, DEFIRO o 

parcelamento das custas, em 02 (duas) parcelas mensais, nos termos do 

art. 98, §6º do CPC. Dando prosseguimento ao feito, recebo a inicial e 

determino a expedição de mandado monitório, citando-se a parte requerida 

para que efetue o pagamento da dívida principal, bem dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701, do 

Novo Código de Processo Civil. Consigne no referido mandado que, no 

prazo supra, poderá a requerida oferecer embargos monitórios, que 

suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 702, CPC). Advirta-o que 

caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em pleno direito o 

título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do mesmo Codex. 

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701). Quanto ao pedido de 

acautelatório apresentado, entendo que não restam preenchidos, no caso, 

os requisitos necessários para concessão da medida, quais sejam: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Isso porque, a matrícula 

do imóvel a qual o autor pretende a averbação da presente ação, não é de 

propriedade da empresa requerida, mas sim de Marga Arnold, a qual, 

sequer, integra o polo passivo da presente ação (cópia da matrícula – doc. 

ID n.º 8818060). Assim, o patrimônio de terceiro não poderá ser atingido 

em razão de ação/dívida a qual não contraiu. Ademais, o autor não juntou 

qualquer documento que demonstre a dificuldade financeira da empresa 

requerida e/ou ausência de patrimônio, a justificar necessidade de medida. 

Posto isto, INDEFIRO o pedido cautelar formulado pelo autor. Sem prejuízo, 

considerando o parcelamento deferido, proceda-se a Sra. Gestora, com o 

envio, por e-mail, da presente decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA, informando-os, bem como requisitando o necessário. 

Em seguida, intime-se o autor para que proceda ao recolhimento da 

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

arquivamento do feito (art. 290 do NCPC). Consigne-se que somente após 

o recolhimento da primeira parcela é que será dado cumprimento a 

presente decisão, certificando-se o necessário pela escrivania. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005232-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (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:

TIAGO MENDES DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1005232-62.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SICREDI 

CENTRO NORTE REQUERIDO: TIAGO MENDES DE SOUZA COSTA VISTOS. 

Cuida-se de pedido de CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, formulado pelo banco autor ID n.º 12146899. 

Juntou planilha atualizada de débito (ID n.º 12146929). Pois bem. Conforme 

entendimento consolidado a conversão requerida pode ser deferida antes 

de ser angularizada a relação processual, sem o consentimento do réu, 

nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil: “O autor 

poderá: Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu;”. Nelson Nery Junior, ao 

comentar o referido artigo, aponta para a possibilidade de tal emenda à 

inicial: “Modificação do pedido. Como antes da citação a relação 

processual ainda não está completa, o autor poderá aditar ou modificar o 

pedido ou a causa de pedir, independentemente de qualquer autorização. 

As despesas que eventualmente decorrerem dessa modificação deverão 

ser carreadas ao autor, que a elas deu causa, sendo responsável pelo 

pagamento.[1]” Pelo Decreto-Lei nº 911/69, duas as ações asseguradas 

ao credor fiduciário. a) A ação de execução, permitida pelo art. 5º do 

Decreto-lei nº 911: “Se o credor preferir recorrer à ação executiva 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.” 

Ressalva o parágrafo único: “Não se aplica à alienação fiduciária o 

disposto nos incisos VI e VIII do art. 649 do Código de Processo Civi”; (...). 

b) A ação de busca e apreensão que, na forma do § 8º, art. 3º, do 

Decreto-lei nº 911, em redação da Lei nº 10.931, constitui processo 

autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Nesse 

sentido, já se decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Não tendo sido 

angularizado o feito, e tendo o agravante emendado a inicial, postulando 

pelo aditamento da ação, nos termos do art. 5º do DL 911/69, cumulado 

com o art. 294 do CPC, é permitida a conversão da ação originária de 

busca e apreensão em ação de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70048954978, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado 

em 16/08/2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO. Quando ainda não 

angularizada a relação processual, não há óbice à conversão da ação de 

busca e apreensão em execução por quantia certa. Exegese dos artigos 

294 do CPC e 5º do DL 911/69. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70040402737, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dorval Bráulio Marques, Julgado em 17/12/2010). 

Assim, pelas razões acima expostas, CONVERTO a presente ação para 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, nos termos dos artigos 824 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Retifique-se o registro e a 

autuação para ação de execução por quantia certa. Ordeno: a) cite-se o 

executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação, nos termos do artigo 829, do CPC (demonstrativo de débito de pp. 

112/113); b) 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 (CPC, art. 829, § 1º); d) 

Consigne no mandado que o executado terá o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do mandado de citação, para opor 

embargos, a teor do que dispõe o artigo 915, do mesmo Estatuto 

Processual Civil; e) Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o 

pagamento integral da dívida no prazo fixado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, 827, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito [1] Nery Junior, Nelson. Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante / Nelson Nery Junior, Rosa Maria 

Andrade Nery. – 11 ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg. 586.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LUIS DAMIANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000003-24.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 52.994,59; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[MULTA DE 10%]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: FIAGRIL Parte Ré: EXECUTADO: CASSIANO LUIS 

DAMIANI VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima qualificadas. As partes, conforme 

petição acostada ao Id n°11531159, entabularam acordo requerendo a sua 

homologação e suspensão do processo até o efetivo pagamento do valor 
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total pactuado. Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pela 

parte requerida e os advogados de ambas as partes, os quais possuem 

poderes para transigir, conforme procurações encartadas sob os Ids n° 

4550247 e 11606139, dos autos, a homologação de rigor se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo havido entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC e JULGO EXTINTO o processo. Sem custas remanescentes, eis 

que já quitadas quando do ajuizamento da ação e honorários advocatícios 

conforme acordado. Como as partes desistiram da interposição de 

eventual recurso, certifique-se o trânsito em julgado, após arquivem-se os 

autos dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de 

abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito LUCAS DO RIO 

VERDE, 11 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003402-61.2017.8.11.0045

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:

VALDENIR PEDROLLO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003402-61.2017.8.11.0045 Parte 

Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: VALDENIR PEDROLLO LOPES 

VISTOS, ETC. Em petição de ID n.º 10028897, a parte 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. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento das custa remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º do Código de Processo Civil. Não foram realizadas restrições nos 

autos. Por fim, eventuais pedidos de restituição de valores concernentes 

ao depósito de diligências/custas, deverão ser propostas junto à Diretoria 

do Foro. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de abril de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000608-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERMINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000608-33.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 160.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98)/

[Regulamentação de Visitas, Fixação, Dissolução, Inventário e Partilha, 

Guarda com genitor ou responsável no exterior]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DAYANNE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

GILSON FERMINO DE SOUZA VISTOS, ETC. Cuida-se de PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO relativo, a guarda, alimentos, direito de 

visitas e divórcio e partilha de bens, em trâmites entre as partes, conforme 

termo de acordo anexado sob o Id ° 8339097. Com vistas, o Ministério 

Público manifestou-se favorável à homologação do acordo, tendo em vista 

que o acordo atende os interesses da menor. Pois bem, verificando que o 

acordo fora assinado pelas partes, devidamente assistidos por advogado 

constituído po ambos, a homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o presente 

acordo havido entre as partes, relativo, a guarda, alimentos, direito de 

visitas e divórcio e partilha de bens, de consequência DECRETO O 

DIVÓRCIO DO CASAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC, fazendo-o por sentença. Após o trânsito em julgado: a) Expeça-se 

ofício dirigido ao Tabelião do Cartório de Registro Civil em que houve o 

registro do assento de casamento dos requerentes, para fins de que seja 

determinada a averbação da sentença que decretou o divórcio, 

consignando que a requerente/separanda voltará a usar seu nome de 

solteira “Direne Santiago de Oliveira”. b) Expeça-se termo de guarda 

definitivae formal de partilha. c) Após, procedidas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe. Sem custas, em 

razão da gratuita da justiça deferida P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

Abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000733-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER AMBIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000733-35.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 42.442,66; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: VALTER AMBIEL VISTOS, ETC. Cuida-se de BUSCA 

E APREENSÃO, tendo as partes acima qualificadas. Em petição constante 

do Id ° 5831734, o autor requer a desistência e extinção da ação, 

alegando ter realizado acordo com o requerido, após o ajuizamento da 

ação. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado 

pela parte, eis que não houve angularização da ação, com a citação do 

requerido, via de consequência, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito 

o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas. Após o transito em julgado arquive-se os autos dando-se as 

baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004535-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004535-41.2017.8.11.0045; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANGRA 

RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO, tendo as partes acima identificadas. As partes 

entabularam acordo, conforme se vê do termo de audiência realizado no 

CEJUSC, anexado sob o Id° 12417763, tendo o requerido juntado o 

comprovante de pagamento do valor acordado, conforme Id n° 12482113. 

Pois bem, apura-se que o acordo fora assinado pelas partes, bem como 

por seus respectivos advogados, os quais possuem poderes para 

transigir, conforme procurações encartadas às pp. sov os Ids n° 

12336669, 12336673, 10646076 dos autos, de forma que a homologação 

de rigor se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos o presente acordo havido entre as partes nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Tendo em vista que a 

transação ocorreu antes da prolação da sentença, dispenso o pagamento 
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das custas remanescentes, conforme dispõe art. 90, § 3º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, assim, certifique-se e, cumpridas as determinações 

acima arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas 

do Rio Verde/MT, 12 de abril de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000521-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000521-14.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Administração de Herança]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIONEIS ALVES DE OLIVEIRA 

VISTOS, ETC. DIONEIS ALVES DE OLIVEIRA , qualificada nos presentes 

autos, requer a expedição de alvará judicial objetivando o levantamento de 

valor junto a Caixa Econômica Federal, concernente ao FGTS e PIS/PASEP, 

em nome de seu falecido companheiro, MARCIANO GOMES BRANDÃO, 

óbito ocorrido na data de 04.01.2016. Diz ser a única herdeira, já que o 

falecido não deixou outros sucessores. Com a inicial vieram os 

documentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu que 

fosse oficiado ao INSS, para se averiguar a existência de dependentes em 

nome do de cujus, bem como a Instituição Financeira, para averiguar a 

existência de valor em nome do de cujus, documentos que vieram aos 

autos sob os Ids 8259430 e 11977824, acusando a inexistência de 

dependentes e valor de Fgts a ser sacado. Com nova vistas dos autos o 

Parquet pugnou pela procedência do pedido. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Considerando a documentação 

apresentada que demonstra que o falecido não possuía outros herdeiros, 

bem como que a requerente conviva em união estável com o falecido, 

conforme se pode ver da Escritura Pública Declaratória de União Estável e 

Contrato de aluguel e informação do INSS (Ids n° 8259430, 4843556 e 

4843523), demonstrando a procedência do Pedido de Alvará. Posto isto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, a fim de AUTORIZAR a companheira do 

falecido, SRA DIONEIS ALVES DE OLIVEIRA, cujo nome deverá ser 

indicado no respectivo alvará de levantamento, a sacar junto a Caixa 

Econômica Federal o saldo existentes relativo ao FGTS, com os 

acréscimos decorrentes da atualização monetária até a data do saque, 

nos termo do art. 1º, § 1º da Lei n.º 6.858/80 e art. 1790, inciso III, do CC. 

Expeça-se o competente alvará, guardadas as cautelas legais e, após o 

trânsito em julgado desta decisão, arquive-se com as baixas de estilo. 

Sem custas em razão da gratuidade de justiça concedida. 

P.R.I.Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de abril de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO ORDINÁRIO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS Nº : 1000762-60.2017.8.11.0021

PARTE AUTORA: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, Endereço: Rua 09, 70, 

Cristalino III, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

PARTE RÉ: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA, 

Endereço: Rua Campo Novo, 608, Centro, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, 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: A parte requerente, acima qualificada, ajuizou a 

presente ação, contra a parte requerida, também acima qualificada, 

alegando ser legitima possuidora do imóvel abaixo transcrito, de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e sucessiva por mais de 25 (vinte e cinco) 

anos, conforme demonstraram os titulos anexados aos presentes autos.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote urbano registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa - MT, sob a matricula nº 

15.630, com área de 450 m2, locado sob o nº 14 da quadra nº D-08, 

Loteamento Água Boa Expansão Urbana, Cidade de Água Boa-MT, com os 

seguintes limites e confrontações: Frente com a Rua D-04, medindo 15m, 

lado direito com o Lote nº 15 medindo 30m, lado esquerdo com o Lote nº 

13 medindo 30m e fundos com o Lote nº 07 medindo 15m.

DESPACHO: 1 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

06 de setembro de 2017 às 12h00 (MT) a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual.2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação 

do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá 

ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo.4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOSpara os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – 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. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 30 de junho de 2017. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO. Juiz de Direito

Eu, Vilma Teixeira Lopes Mignoni, Técnica Judiciária, digitei.

Água Boa - MT, 12 de abril de 2018.

Odilo Genovai. Gestor Judiciário. Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13877 Nr: 819-81.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jaques de Mesquita, Valdete Padilha de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Considerando que o patrono subscritor do pedido à fl. 206, esteve 

pessoalmente na presente data, perante este Juízo, solicitando a 

devolução dos autos em Cartório para juntada de nova manifestação, 

deixo por ora de analisar o pedido supramencionado e, por consequência, 

determino que os autos permaneçam disponíveis em Cartório, pelo prazo 

de 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1834 Nr: 289-87.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Benedito Martini, Marivone Fiorense Martini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daladier Agi - OAB:464/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/ MT, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Considerando que o feito fora extinto, em razão do integral cumprimento 

da obrigação e, havendo saldo remanescente depositado nos autos, de 

titularidade do executado, de rigor o deferimento do pedido à fl. 705-vs.

 Nesse passo, defiro o pedido de transferência de valores formulado à fl. 

705-vs, para que os valores remanescentes retornem à titularidade da 

parte executada, devendo referido alvará ser expedido em nome do 

beneficiário específico.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31172 Nr: 171-62.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Antonio Kuhn, Cesar Antonio Kuhn - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 84, eis que, diferentemente do noticiado às fls. 

84-verso, não consta na base de dados do Departamento Nacional de 

Trânsito nenhum veículo com a placa referida, ou mesmo vinculado ao CPF 

do executado, conforme extratos anexos.

 Saliento que o veículo cuja restrição se requer data de mais de 40 

(quarenta) anos, além de ser registrado com uma placa com somente 06 

(seis) dígitos alfanuméricos.

 Cumpra-se a decisão de fls. 82.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000463-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALMEIDA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000463-49.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCIELA CANDIDA DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 246 de 691



hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 07 de junho de 2018 às 12h30min, no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, 

obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

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

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Intime-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 3 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001760-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONE MARQUES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA PAZ DOS SANTOS (RÉU)

EDSON MOREIRA (RÉU)

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001760-28.2017.8.11.0021 AUTOR: DHIONE 

MARQUES SOUZA Considerando a indicação de novos endereços para 

citação dos requeridos Valmir e Edson, de rigor o deferimento do pedido 

retro formulado. Nesse passo, designo nova audiência para o dia 05 de 

junho de 2018 às 13h30min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão constante do evento nº 10658692, com a ressalva de 

que os requeridos Valmir e Edson deverão ser citados no endereço 

informado no termo de audiência constante do id nº 11673299. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 2 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000349-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000349-13.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: 

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO Tratam-se os presentes autos de 

embargos à execução ajuizados com a finalidade de resistir aos autos 

executivos associados (PJE nº1001017-18.2018.8.11.0021). No termos do 

artigo 914 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), passo a analisar os embargos opostos. Primeiramente, 

cumpre analisar o efeito no qual os embargos devem ser recebidos, sendo 

certo que a regra passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo. 

Neste sentido o disposto no art. 919 caput do Código de Processo Civil: 

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No caso 

dos autos, entendo que os embargos devem ser realmente recebidos sem 

efeito suspensivo, sendo certo que não deve ser aplicada a regra do 

parágrafo 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, pois a execução em 

apenso não foi garantida por penhora, depósito ou caução, bem como o 

Embargante não demonstrou a relevância da fundamentação do pedido e 

principalmente que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe 

dano de difícil ou incerta reparação. Ressalto que é necessário haver a 

presença dos dois requisitos para se determinar a suspensão da 
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execução – segurança da execução e relevância dos fundamentos. Devo 

mencionar, todavia, que esta decisão se reveste do caráter precário, 

podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias que a motivaram. 

Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do Código de 

Processo Civil: § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a 

decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da 

parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão 

fundamentada. Diante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte 

executada, sem efeito suspensivo, determinando que a parte embargada 

seja intimada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

preceitua o art. 920, inciso I do Código de Processo Civil. Não sendo 

verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a 

prática dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, 

de acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). Intime-se 

e cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001017-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001017-18.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: VALE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Ocorrendo a tempestiva e devida 

notificação do devedor para o pagamento da dívida ou a nomeação de 

bens à penhora e não tendo ele cumprido espontaneamente a obrigação 

nem indicado bens passíveis de constrição, caso é de execução forçada 

da obrigação. Ainda, embora tenha apresentado embargos à execução, 

factível a ausência do respectivo recebimento com efeito suspensivo, 

mostrando-se de rigor o prosseguimento do presente pleito expropriatório. 

Por tal razão, determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça 

para que perfaça a penhora, avaliação e remoção de bens da executada, 

conforme requerido no id nº 11870808. Nos termos do artigo 1.267 da lei 

n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade 

móvel transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial 

autorizado a penhorar os bens móveis indicados, independentemente do 

local onde se encontram os bens, ainda que sobre a posse, detenção ou 

guarda de terceiros. Em caso de ausência de atribuição de valor dos bens 

pelo executado, com a concordância do exequente, determino a imediata 

avaliação do bem, nos termos do artigo 829, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Fica desde já os longa manus cientificados que o depósito 

do bem penhorado somente poderá ser efetivado em poder do executado, 

nos termos do artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com 

expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do 

contrário e de forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do 

exequente, ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Não sendo verificado nos autos 

o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção de 

bens, bem como deprecando-se o necessário. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000485-10.2018.8.11.0021 AUTOR: RONALDO 

ALVES DE OLIVEIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 
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e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 07 de junho de 2018 às 14h00min, no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, 

obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

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

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Intime-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 5 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000351-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000351-80.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: 

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO Tratam-se os presentes autos de 
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embargos promovidos por LINDOMAR FRANCISCO DE MELO em face da 

execução que lhe fora promovida por VALE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA (PJE 1001017-18.2017.8.11.0021). Conforme exposado pelo próprio 

embargante, os fatos narrados nestes autos já estão sendo apreciados 

pe lo  Poder  Jud ic iá r io ,  t rami tando  ta l  f e i to  sob  nº 

1001017-18.2017.8.11.0021, de forma que o prosseguimento deste 

processo acarretará a figura jurídica da litispendência, mostrando-se de 

rigor, o respectivo arquivamento. Fundamentação Feitas as considerações 

acima e sendo certo que, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 2º e 3º do 

Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra quando tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como 

que se configura a litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso. Aliás, estabelece o art. 485, inciso V, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da 

perempção, litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 

3º do mencionado dispositivo legal (art. 485), que o juiz conhecerá de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, 

uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, 

pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) 

e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício a 

litispendência. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente processo, 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, § 3º, 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000577-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO CAMPOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000577-22.2017.8.11.0021 AUTOR: OTACILIO 

CAMPOS GUIMARAES Na decisão anterior fora à parte negado os 

benefícios da gratuidade judiciária. No entanto, mesmo devidamente 

cientificado de tal decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o 

pagamento das referidas custas, o autor não a recolheu, tendo limitado-se 

à informar a interposição de Agravo de Instrumento. Não tendo o Agravo 

sido provido (conforme extrato anexo), vieram-me os autos conclusos. 

Inicialmente, tendo em vista a notícia da interposição de recurso de Agravo 

de Instrumento e, em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada 

pelos seus próprios fundamentos. Não tendo ocorrido o recolhimento das 

custas processuais, na presente fase processual, vemos que o caso é de 

extinção do processo, eis que o artigo 290 caput do Código de Processo 

Civil é claro ao aduzir que: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 

Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera 

ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da 

distribuição. Por preparo deve-se entender todas as custas processuais. 

No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora intimada para 

recolhimento das custas mas quedou-se inerte. Portanto, vemos que o 

caso em apreço é de extinção do processo, com o cancelamento da 

distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente do que prevê o 

Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do 

processo por ausência de recolhimento de custas independe de prévia 

intimação da parte, consoante assentado entendimento jurisprudencial do 

Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / RS AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0170053-9 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

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, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte requerida da Sentença de ID 

12538515.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000192-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Sentença de ID 

12538515.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

MADALENA DO CARMO DOS SANTOS (RÉU)

GILVANI DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das contestações 

apresentadas nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000950-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001909-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI TIRLONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (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.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000030-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GUERRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA MARUSIA SADY RIBEIRO OAB - PE10791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ELLEN RODRIGUES GUERRA DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

 

Certidão de Intimação: Intimação da parte requerida para apresentação de 

memoriais no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSALIA CARDOSO DE MELO DINIZ (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARCIO DINIZ DE PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO : Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) - ID nº 11041690 e nº 11041851, requerendo o que entender 

de direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000429-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PATRICIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS AIRTON RAFFAELLI (RÉU)

JANIO RODRIGUES DE FRANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO : Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da(s) correspondência(s) 

devolvida(s) - ID nº 11141107, requerendo o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001321-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RUPRE TSERIMRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

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.: 114386 Nr: 4999-91.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei A. Silva, Vanderlei Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO – [1011010]

Vistos.

1. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da certidão de fl. 17.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 3575-14.2016.811.0021

 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: YCCS, CRMS, Antonia Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 1. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da certidão de fl. 81.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24829 Nr: 4127-57.2008.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Ponciano Alves, João Ponciano Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da certidão de fl. 81.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 3343-12.2010.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA AFONSO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 (vinte e 

oito) de junho de 2018, às 15h00min (horário de Mato Grosso).

2. Intimem-se as partes, para que compareçam acompanhadas de suas 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol e intimação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83044 Nr: 1887-56.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Peças Agrícolas e Implementos Ltda., 

Jean Marcos Silva, Jersony Rodrigues Maracaipe, José Lino da Silva, 

Conrado Mitchel Silva, Raimundo Nonato Freitas Borges, Maria Aparecida 

Rodrigues Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente novo endereço para citação da parte executada, sob pena de 

extinção.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114416 Nr: 5022-37.2016.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDCdPAL-M, DTR, DMAdJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de fls. 31, pelos menos fundamentos da decisão de 

fls.29/30.

2. Considerando a ausência de bens penhoráveis, determino a suspensão 

dos autos, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 40, LEF.

3. ABRA-SE vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Nacional 

a fim de tomar conhecimento desta decisão, bem como para que possa 

indicar bens passíveis de penhora visando à satisfação do débito.

 4. Decorrido o prazo descrito no item “1” sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, este Juízo DETERMINA o arquivamento do processo 

com baixa na distribuição (art. 40, §2º da LEF), ressalvada a possibilidade 

de desarquivamento nos termos do art. 40, § 3º da Lei n. 6.830/1980.

5. Sendo arquivado o processo na forma do item “3”, DETERMINA-SE a 

anotação no sistema “Apolo” o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

devendo ser iniciado da data em que houver efetivamente o arquivamento 

do feito, em consonância com a Súmula 314 do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça.

6. Em seguida, escoado o prazo descrito no item “4”, ABRAM-SE vista dos 

autos à Fazenda Nacional.

 Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30497 Nr: 4940-50.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de cumprimento de sentença, promovido pelo ESPOLIO DE 

ANTONIO NAIBO, representado por ALBERTINA NAIBO, em face do 

BANCO DO BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Diante da complexidade na análise da evolução dos cálculos colacionados 

pelo credor, que necessita de conhecimentos específicos, foi determinada 

a realização de perícia judicial (fls. 566/567).

 2. Conforme se depreende das fls. 681/694, a parte exequente 

manifestou discordância com o laudo apresentado às fls. 659/678, 

alegando, em síntese, que os documentos utilizados para a confecção da 

perícia foram produzidos unilateralmente pelo Banco executado, de modo 

que deve ser a perícia realizada novamente, com base nos SLIPS/XER 712 

das cédulas.

Contudo, o pleito da parte exequente não merece prosperar.

Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que o expert 

utilizou-se dos contratos de Cédulas Rurais discutidos nos autos para a 

confecção do laudo pericial, documentos estes que possuem todos os 

dados necessários para análise das questões objeto de discussão. 3. 

Sendo assim, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 659/678.

DECLARO EXTINTA a obrigação, com fundamento analógico nos artigos 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE a liberação dos honorários periciais para a conta 

descriminada à fl. 660, nos termos requeridos.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 10 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31848 Nr: 848-92.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inacio Marmet

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 1. Indefiro o pedido de suspensão formulado às fls. 485/487, tendo em 

vista a ausência de elementos aptos a embasar a tese da executada.

2. Intime-se o perito, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do petitório de fls. 480/482.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34269 Nr: 3280-84.2010.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairson Rodrigues Meneses, SdNCRM, EdNCRM, 

DdNCRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fatima Denise do Nascimento 

Carvalho Rodrigues Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Tarcila do Nascimento 

Carvalho - OAB:3514-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pleito ministerial de fls. 173/173-v.

2. Intime-se, pessoalmente, o Sr. Olmeri Barcelos de Carvalho, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos acerca da decisão 

de fl. 158, sob pena de extinção do feito.

3. Após, conclusos.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 10 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35050 Nr: 4063-76.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em análise ao requerimento do Ministério Público (fls. 900/904), a 

pretensão sobreveio subsidiada sumariamente de elementos que indicam o 

descumprimento da sentença exarada que culminou no acertamento do 

direito material.

 A fim de conferir efetividade à sentença exarada às fls. 378/383, como 

também aos acórdãos em sede de recurso de apelação (fls. 507/512) e 

nos embargos de declaração (523/526), com fundamento no art. 536, §1º 

do Código de Processo Civil , INTIME-SE pessoalmente o executado na 

pessoa de seu Procurador do Estado, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promova o cumprimento das seguintes providências na forma 

sedimentada pelo Ministério Público na manifestação às fls. 900/904: Além 

disso, é importante consignar que a sentença exarada foi confirmada no 

Recurso de Apelação n. 44229/2013 sob a relatoria do Desembargador 

José Zuquim Nogueira do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, exceto apenas no que tange a estipulação de multa e a 

condenação de verba honorária.

 Com o intuito de viabilizar as medidas necessárias na celeridade que a 

medida se espera diante da gravidade apontada pelo Ministério Público 

(fls. 900/904) OFICIE-SE ao Secretário de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos acerca desta decisão.

 Em seguida, ABRA-SE vista dos ao Ministério Público para manifestar o 

que entender de direito.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107208 Nr: 923-24.2016.811.0021

 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: Lucimar Aparecida Soares da Silva Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirão Cascalheira, José Alves 

de Andrades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhesyka Teles Padilha - 

OAB:19357/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 1. Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível a 

realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 27 (vinte e sete) de junho de 2018, às 17h30min 

(MT).

 2. Com fundamento no art. 357, §4º do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes, para que apresente o rol de testemunhas, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

3. Apresentado o rol, expeça-se o necessário para a intimação judicial das 

testemunhas arroladas pelas partes, com espeque na regra de exceção 

insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99383 Nr: 1894-43.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondo Grãos Comércio de Cereais Ltda - EPP, 

Advair Peres de Souza, Josemar Oliveira Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital requerido à fl. 39/41.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando as formalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

3. Na sequência, intime-se a parte exequente para requerer as 

providências que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31330 Nr: 329-20.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Concebida Gomes da Silva, Maria 

Concebida Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pedido de citação por edital requerido à fl. 52/52-v, tornando, 

desta forma, sem efeito a decisão anterior.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando as formalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80.

3. Na sequência, intime-se a parte exequente para requerer as 

providências que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99212 Nr: 1802-65.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José G. Q. da Silva & Cia. Ltda., José Gilberto 

Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante disso, DEFIRO a suspensão da execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, e período em que deverá ficar suspenso o curso do prazo 

prescricional, nos termos do §1º do artigo 921 do CPC, c/c artigo 40, §2º 

da LEF.INTIME-SE a Fazenda Pública exequente, mediante carga dos 

autos, para os fins do artigo 40, §1º da LEF.Após, PROCEDA-SE com o 

arquivamento da execução, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.Água Boa/MT, 10 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115119 Nr: 5538-57.2016.811.0021

 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: Germano Sukadolnik, João Lemos Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ceregatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weliton Soares Teles - 

OAB:6666/GO

 1 – Em análise à demanda conexa por prejudicialidade (Código n. 112183), 

nota-se que o réu Daniel Ceregatti possui advogado constituído naquela 

demanda, conforme se verifica pela procuração encartada à fl. 37.

 Ao analisar a referida procuração acima mencionada, verifica-se que o 

réu deste processo constituiu naquela ação os advogados Dr. Weliton 

Soares Teles, Dr. Fabrício Eder Carvalhais, Dr. Luis Fernando Carvalhaes 

Teles e Josane Cristina Carvalhaes Teles para representa-lo em foro geral 

(“ad judicia et extra”).

 Dentre os poderes outorgados pelo réu Daniel Ceregatti aos referidos 

advogados se encontra a de “citar e receber citação”.

 Em razão disso, este Juízo DETERMINA a citação do réu, na pessoa de 

alguns dos advogados acima mencionados, no endereço descrito na 

procuração acostada à fl. 37 da demanda n. 3727-62.2016.811.0021 

(Código n. 112183), observando-se as demais deliberações contidas no 

despacho inicial à fl. 109.

 2 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 04 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112183 Nr: 3727-62.2016.811.0021
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Sukadolnik, João Lemos Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ceregatti

 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: josane Cristina Carvalhaes 

Teles - OAB:46052, Weliton Soares Teles - OAB:6666/GO

 Aliás, nesse sentido, “mutatis mutandis”, foi editada o Enunciado 393 da 

Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como também restou 

sedimentada no Recurso Especial n. 1136144/RJ, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos, sob a relatoria do Min. Luiz Fux, na época 

integrante do STJ, que assim dispôs: 1 – Diante do exposto, este Juízo 

REJEITA a alegação do excipiente de nulidade da penhora realizada (fls. 

19). 2 – Considerando que a decisão anterior (fls. 40/41) produziu de 

imediato os efeitos de levantamento da constrição e a devolução dos bens 

ao devedor, sendo esta concretizada, porém, anulada ulteriormente pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, revela-se 

desnecessária a repetição dos atos de penhora e avaliação devido à 

higidez da decisão proferida à fl. 14 em decorrência do efeito 

repristinatório. Nesse sentido, em razão da restituição dos bens, aliado ao 

entendimento deste Juízo de que a penhora de bens móveis pressupõe a 

remoção em favor do credor, devido ao fato de que este Juízo não contar 

com Depositário Judicial, EXPEÇA-SE mandado remoção dos bens em 

favor dos exequentes. Os exequentes deverão disponibilizar meios para a 

remoção, tendo em vista que este Juízo não conta com Depositário Judicial 

nesta Comarca. 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar 

o que entender de direito, devendo indicar a forma que pretende 

expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as modalidades 

estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC.4 – Em seguida, REMETAM-SE 

os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 05 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102587 Nr: 3809-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlandina de Jesus Bagolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcy Militão Bagolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A alienação antecipada de bens no curso do processo do inventário é 

medida excepcional, motivo pelo qual deve ser fundamentada. Além do 

mais, deve haver a autorização expressa de todos os interessados, 

sobretudo, os herdeiros.

 Em análise à pretensão da inventariante, nota-se que a medida solicitada 

não foi amparada por alguma razão excepcional para tal finalidade, isto é, 

para cobrir despesas circunscritas ao inventário ou até à meeira ou seus 

herdeiros. Além disso, não há prova da existência de prejuízos concretos 

quanto à sobredita necessidade de alienação do bem. Ainda que não 

bastasse, sequer há autorização expressa de todos os interessados.

 1 – Diante dos argumentos despendidos, este Juízo INDEFERE a alienação 

do imóvel na forma pretendida às fls. 107/108.

 2 – ABRAM-SE vista dos autos à União para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste acerca da existência de débitos em nome do inventariado, 

observando-se a manifestação da inventariante às fls. 107/108.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para demais 

deliberações, mormente quanto à ultimação deste feito.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 04 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 239-07.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaury Ferreira - OAB:7839/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de CARLOS ROBERTO LEÃO, atacando a decisão de 

fls. 117/119, sob o argumento da existência de erro material.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não provimento do recurso 

de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer contradição e omissão na decisão 

atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o 

comando lançado.

 Na verdade, pretende o embargante, com a interposição do recurso, 

rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, 

finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - TESE ANALISADA - OMISSÃO 

INEXISTENTE - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA 

INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada. (ED 4958/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018) (Destaque)

Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

 1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo 

conhece, contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade pelos 

próprios fundamentos lançados.

 2 – Havendo a ocorrência de preclusão, CUMPRAM-SE integralmente os 

comandos lançados na decisão acostada à fl. 117/119.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89710 Nr: 4026-44.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Scholze

 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:

 1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo 

conhece, contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade pelos 

próprios fundamentos lançados. 2 – Havendo a ocorrência de preclusão, 

CUMPRAM-SE integralmente os comandos lançados na decisão acostada 

à fl. 72.3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31727 Nr: 727-64.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLAIR MENEGHINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Em análise dos autos, nota-se que o exequente manifestou concordância 

com o valor encontrado no laudo pericial acostado às fls. 368/390, como 

se verifica através da manifestação encartada às fls. 425/427.

 Por sua vez, o executado não apresentou formalmente impugnação ao 

laudo pericial, mesmo após este Juízo ter concedido prazo nos termos da 
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decisão à fl. 434. Portanto, não tendo havido impugnação aos cálculos 

apresentados pelo perito judicial, reputa-se a ocorrência de preclusão 

temporal.

 1 – Sendo assim, este Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo 

perito judicial às fls. 368/360 com a correção descrita às fls. 421/422.

2 – Com fundamento no princípio do contraditório, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca apenas da 

evolução do débito descrito na planilha acostada às fls. 428/430, sob pena 

de preclusão.

 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 02 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108436 Nr: 1508-76.2016.811.0021

 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: Julio Cezar Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecilia Ribeiro da Silva Ferreira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Relatório

Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por JULIO CESAR CHAGAS 

em face de ECILIA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em resumo, alega o autor que contraiu matrimônio com a ré no dia 27 de 

novembro de 2012. Afirma que atualmente estão separados. Conta que na 

constância do casamento não adquiriram bens e que não há dívidas a 

partilhar. Além disso, assevera que durante a relação conjugal não 

sobrevieram filhos.

 Com a petição inicial, vieram os documentos às fls. 06/10.

 Despacho inicial à fl. 11.

A ré foi citada (fl. 24), porém, não apresentou contestação.

 Vieram os autos conclusos.Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, nos termos do artigo 32, Lei 

6.515/77, c/c art. 10, I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea a, Lei nº. 

6.015/73, de modo a proceder à averbação.

 Por fim, JULGA-SE EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONCEDE-SE ao requerido os benefícios da justiça gratuita, razão pela 

qual fica o mesmo condenado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, 

ficando condicionada a execução à mudança de sua condição financeira, 

nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas 

anotações e baixas regulares.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101023 Nr: 2836-75.2015.811.0021

 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: Kleber da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute Rodrigues Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se a demanda de reconhecimento e dissolução de união estável 

proposta por KLEBER DA SILVA MACHADO em face de RUTE RODRIGUES 

CASTILHO, ambos qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, autor afirmou não ter mais interesse 

no prosseguimento da demanda, requerendo a extinção do processo.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1030321 Nr: 1909-07.2018.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS, AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de pedido de Aplicação de Medida de Proteção, proposto pelo 

Ministério Público Estadual, inicialmente na Comarca de Querência/MT, em 

favor do menor D. dos S. S. e em face de seus genitores APARECIDO 

CORREIA DA SILVA e ALCIENE MOREIRA DOS SANTOS, devidamente 

qualificadas nos autos.

Diante da informação de que o menor estaria residindo nesta Comarca, o 

juízo da Comarca de Querência/MT determinou a remessa dos autos para 

este juízo.

Vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

2. Diante da notícia de que o menor D. dos S. S. encontra-se residindo 

nesta Comarca e, diante da necessidade de acompanhamento do caso 

após a reintegração do menor à família, recebo os presentes autos.

Contudo, verifica-se que não consta endereço do menor nos autos, eis 

que o Parquet noticiou tão somente a mudança de Comarca, o que 

impossibilita qualquer diligência deste juízo.

3. Desta maneira, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, para que 

informe o atual endereço do menor, a fim de proceder com a realização de 

estudo psicossocial.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 10 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97492 Nr: 780-69.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdVL, VRM, DMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido formulado à fl. 40.

2. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, precise a 

localização do bem, para fins de efetivação da penhora e remoção, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12070 Nr: 1750-21.2005.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Ponciano Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido formulado à fl. 110.

2. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, precise a 

localização do bem de fl. 108, para fins de efetivação da penhora e 

remoção, sob pena de arquivamento dos autos.

3. Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92516 Nr: 1977-93.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews, Nilva da Silva Pereira, Maria de Fatima 

Cardoso Ruas, Orcalino Portela de Lima

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Usucapião Ordinária, interposta por MARIA 

APARECIDA PEREIRA DA SILVA, em face de COOPERATIVA 

AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA., ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Sentença de fls. 52/54 julgou procedente o pedido formulado na inicial, 

declarando a ocorrência de prescrição aquisitiva e, por conseguinte, a 

propriedade da usucapienda MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, 

sobre o imóvel descrito na inicial.

2. Analisando todo o acervo probatório inserido nos autos, denota-se que, 

de fato, há erro nos dados pessoais da parte autora, desde a petição 

inicial, onde seu patrono fez constar MARIA APARECIDA PEREIRA DA 

SILVA, quando deveria ser MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, 

além dos demais dados pessoais.

Nesse sentido, considerando que as inconsistências são apenas de 

cunho material, a correção da sentença, mesmo após o trânsito em 

julgado, não resultará em qualquer prejuízo às partes.

3. Desta feita, RETIFICO a sentença de fls. 52/54, para correção de erro 

material, tão somente para fazer constar como autora MARIA APARECIDA 

RODRIGUES DA SILVA, devendo ser observados os documentos jungidos 

às fls. 63/67 para fins de expedição de mandado para o registro da 

propriedade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100489 Nr: 2511-03.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Bispo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Quirino Francisco de Sousa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando a apresentação das primeiras alegações (fls. 21/23-v), 

citem-se a Fazenda Pública e os herdeiros (NCPC, art. 626), para que se 

manifeste sobre o valor da avaliação dada pela inventariante acerca dos 

imóveis, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, 15 (quinze) 

dias, ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados, para o que devem se manifestar expressamente.

2. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e aos valores 

nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de 

ITCD, intime-se a inventariante para colacionar as últimas declarações, 

com comprovação do recolhimento dos tributos inerentes, as certidões 

negativas da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal e também o 

esboço de partilha final.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101856 Nr: 3319-08.2015.811.0021

 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: Andressa Kauara Fabio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face da sentença às fls. 93/95-v. Alega a existência de 

omissão no que tange à fixação dos honorários de sucumbência, pois 

foram fixados com base no valor da causa, sem que haja parâmetro na 

inicial, já que não apontou qualquer valor.2. Os embargos foram opostos 

tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, o recurso interposto deve ser 

conhecido e provido.

 Nota-se que restou consignado no dispositivo que os honorários 

advocatícios teriam como base o valor da causa. Todavia, constata-se 

que não foi arbitrado valor da causa na inicial.

 Ocorre que não há razão para a fixação dos honorários advocatícios 

sobre o proveito econômico obtido, como requer o embargante, tendo em 

vista a improcedência dos pedidos. Logo, deve ser utilizado o parâmetro 

previsto no art. 85, § 8º, do NCPC. Vejamos:3. Ante do exposto, CONHECO 

e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo réu 

modificando o dispositivo da sentença tão somente a base de cálculo dos 

honorários advocatícios, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

 Contudo, suspendo a exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º 

do Código de Processo Civil, consoante fls. 45/47-v.

Considerando que já foram apresentadas razão (fls. 101/107) e 

contrarrazões do Recurso de Apelação (fls. 108/110), REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o 

julgamento da insurgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100670 Nr: 2627-09.2015.811.0021

 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: Cleuza Maria Borges, Walter Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Gama dos Santos, Maysa Ruana 

Rodrigues Borges

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Compulsando os autos, verifica-se que não foi procedida a realização 

de laudo psicossocial após o decurso do prazo de 06 (seis) meses, 

conforme determinado às fls. 80/80-v.

 2. Desta forma, proceda-se, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização de 

estudo psicossocial com as partes, nos termos determinados às fls. 

80/80-v.

3. Com a juntada do laudo, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112662 Nr: 4012-55.2016.811.0021

 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: Elaine Cristina Chiozzani da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da certidão de fl. 66, proceda-se com a realização de nova 

perícia.

2. Importante ressaltar que a data da realização da perícia deverá ser 

indicada pelo perito nomeado e certificado nos autos, ocasião em que o 

Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como o 

local e o horário agendado, ressalva-se que a parte autora deverá 

comparecer munida de todos os exames médicos que possui.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de 03 (três ) dias em 

05/04/2018, sem pagamento da dívida pela reclamada. Assim sendo 

impulsiono os presentes autos para intimar o advogado da exequente para 

impulsionar o feito requerendo o que entender de direito conforme 

despacho do MM. Juiz.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLY PETTER (EXECUTADO)

 

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: 25/05/2018 Hora: 16:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001879-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JULIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA OAB - SP396356 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Laudir Gerson Henning Galle (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé transcorreu o prazo de 03 (três) dia spara 

pagamento da dívida pelo executado, sem comprovação até a presente 

data . Assim sendo em cumprimento ao r. despacho do MM Juiz, promovo 

a intimação do advogado do exequente para impulsionar o feito no prazo 

de 10 (dez) dias , sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010202-29.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALPIZZOL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TAMBANI RODRIGUES OAB - MT0013986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias para a 

executada comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G ALVES CARNEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000520-67.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: NEURI 

ZUFFO E CIA LTDA 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, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO PEDUTI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA AFONSO MENDES FERREIRA OAB - GO37503 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXECUTADO)

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000785-06.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EMILIO 

PEDUTI NETO Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo assim, intime-se a 

parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Havendo 

manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-47.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED SUL CATARINENSE LTDA - 

UNICRED SUL CATARINENSE (REQUERIDO)

FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DOS SANTOS OAB - SC46163 (ADVOGADO)

SERGIO DE FREITAS FENILLI OAB - SC19390 (ADVOGADO)

CARLOS WERNER SALVALAGGIO OAB - SC9007 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010205-47.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição 
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recursal, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve 

elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue: A lei que 

regulamentava a concessão da assistência judiciária aos necessitados 

era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme 

disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-48.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010246-48.2015.8.11.0021 REQUERENTE: NILSA 

FERREIRA XAVIER DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 
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disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000742-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCOS VINICIUS ALVES NOGUEIRA Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição 

recursal, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve 

elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue: A lei que 

regulamentava a concessão da assistência judiciária aos necessitados 

era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme 

disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 
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chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000562-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDERSON PAZ DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 
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bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-41.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GRACIANO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MENDONCA PEDROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JERONIMO SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010143-41.2015.8.11.0021 REQUERENTE: WILSON 

GRACIANO CORDEIRO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 
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com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DO ARAGUAIA 

(REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000269-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAIZA 

GOMES DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, 

para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão 

da assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 

1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em 

apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os 

fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-08.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ BUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE SOUZA OAB - GO0031083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 
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(ADVOGADO)

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO OAB - MG0088304A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010087-08.2015.8.11.0021 REQUERENTE: BRAZ 

BUENO DE OLIVEIRA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PERUZO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRAZ & MELO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000764-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCELO PERUZO MACHADO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 
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dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ULLRICH - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELY MARTINS CAETANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME PARANHOS JARDIM OAB - GO37031-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000559-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALLAN 

ULLRICH - ME Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber o recurso, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, 

para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão 

da assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 

1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em 

apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os 

fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 
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repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-12.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEI BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010132-12.2015.8.11.0021 REQUERENTE: OSNEI 

BATISTA DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 
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contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001010-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA Inicialmente, antes inclusive 

de analisar a possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição 

recursal, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve 

elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue: A lei que 

regulamentava a concessão da assistência judiciária aos necessitados 

era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme 

disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 
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alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRESPAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001109-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIANE 

CRESPAO Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber o recurso, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, 

para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão 

da assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 

1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em 

apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os 

fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010073-24.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLDE GOETZ SULZBACHER - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA FRIES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010073-24.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: ISOLDE 

GOETZ SULZBACHER - ME Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber o recurso, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o recorrente, em sua petição recursal, que 

não detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 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 (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY KASSIA CINTRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (RÉU)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000413-57.2017.8.11.0021 AUTOR: DAIANY 

KASSIA CINTRA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (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):
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Referência: autos n.º 1000256-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

PAULO CORA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-33.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRES SOUZA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010193-33.2016.8.11.0021 REQUERENTE: TAIRES 

SOUZA DE MELO Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OZELI DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000998-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: OZELI 

DA COSTA FERREIRA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a 

manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LUZ LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

E. O. MACHADO-ME (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VARGAS OAB - MT23917/O (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010300-77.2016.8.11.0021 REQUERENTE: ADAIR 

LUZ LANDIM Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA CALVACANTE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ELIONALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000937-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ELIONALDO DA SILVA, MARIA MARGARIDA CALVACANTE DE QUEIROZ 

Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já encontrando-se 

nos autos o comprovante de recolhimento das custas, nos termos do 

artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito 

devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma legal em apreço. Já 

estando presente nos autos virtuais a manifestação da parte recorrida, 

encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-75.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO DE BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELCAR INVESTCAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

JORGE CORREA LIMA OAB - GO11025 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010035-75.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANCELMO DE BARCELOS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE HERNANDES PALHARES OAB - MT22525-A (ADVOGADO)

MARIANA AMENTA DA SILVA BRESEGHELLO OAB - MT23747/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001075-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINO 

MARCELO DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a 

manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRICHSEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001457-14.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANDRE 

HENRICHSEN Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000589-36.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELISVAN 

FERREIRA DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a 

manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001361-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ARMINDA ALVES FERREIRA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001326-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JULIANO 

PEREIRA DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001141-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALMIRA 

ARAUJO DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001349-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE JESUS BATISTA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001358-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANA DA 

SILVA FERREIRA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a manifestação 

da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORENA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001399-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JESSICA 

LORENA DE MORAES SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001616-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGOS ALVES PEREIRA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA GIACOMOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001145-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARISTELA GIACOMOLLI Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TELES DAMASCENO DEBASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001140-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDIA TELES DAMASCENO DEBASTIANI Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENESES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001404-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MENESES RODRIGUES DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE LUIZA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001454-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDETE LUIZA DE MORAES SILVA Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001364-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANO DA SILVA FERREIRA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos 

virtuais a manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDSON DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001394-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

EDSON DE ANDRADE Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Já estando presente nos autos virtuais a 

manifestação da parte recorrida, encaminhem-se eles à egrégia Turma 

Recursal Única. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-80.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MICHELAN BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE HERNANDES PALHARES OAB - MT22525-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010164-80.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

GABRIELA MICHELAN BRAGA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-88.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MARIO SAEDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010157-88.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

GUILHERME MARIO SAEDT Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-04.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DE GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 272 de 691



GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEONICE DERLAM PORTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

VIVIANE MARIA PAGLIUSO LOPES BOLSON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010193-04.2014.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

RODRIGUES DE GOUVEIA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-60.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEMOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS MACHADO MOTOS E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010327-60.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCOS LEMOS BARBOSA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARCIANO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001294-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TEREZINHA MARCIANO DA SILVA PEREIRA Sendo tempestivo o recurso 

inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOUZA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001373-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

SOUZA PARREIRA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou 

sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEI ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001292-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALDINEI 

ABREU DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou 

sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010001-37.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IZISLENE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010001-37.2015.8.11.0021 REQUERENTE: IZISLENE 

RIBEIRO DE SOUZA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e 

já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 
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9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou 

sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001497-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JAIR DA 

SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado e já 

encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das custas, 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou 

sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001296-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

CESAR PEREIRA DA PAIXAO Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001119-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

APARECIDO DE SOUZA FILHO Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001395-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DENICE 

FERREIRA DE MORAIS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IUDISLEIA GOMES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001348-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

IUDISLEIA GOMES MEDRADO Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001390-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 
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LEONARDO RIBEIRO DA SILVA Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIAS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001400-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABDIAS 

FERREIRA DE SOUZA Sendo tempestivo o recurso inominado apresentado 

e já encontrando-se nos autos o comprovante de recolhimento das 

custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, 

recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do 

diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou 

sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE FIDELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001495-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARINETE FIDELES DOS SANTOS Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000987-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LINDALVA GOMES SOARES Sendo tempestivo o recurso inominado 

apresentado e já encontrando-se nos autos o comprovante de 

recolhimento das custas, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei 

n.º 9.099/95, recebo-o somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o 

artigo 43 do diploma legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 

2º da Lei n.º 9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com 

ou sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 12 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000169-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ATACADO DE SECOS E 

MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP REQUERIDO: DARCI PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante requereu 

a extinção da ação, conforme pedido de desistência lançada na certidão 

da movimentação Id. nº 12055263. Assim, desnecessária a anuência da 

parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos 

termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, 

HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 12055263 e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Desnecessária a intimação das partes, vez que não há interesse recursal 

algum, já que a própria parte autora requereu a desistência em questão, e 

não há a necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 19 de março de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010168-54.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DAS DORES MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR NEVES XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

8010168-54.2015.8.11.0021, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[CHEQUE]. EXEQUENTE: DIVINA DAS DORES MORAIS EXECUTADO: 
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DAGMAR NEVES XAVIER Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora foi devidamente intimada do despacho id 12263964 dos 

autos para requerer o que entende devido e indicar bens à penhora, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação. 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, não existindo bens penhoráveis de propriedade do 

devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o 

exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em razão da 

comprovada ausência de bens penhoráveis, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. 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. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 23 

de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000168-12.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ATACADO DE SECOS E 

MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP REQUERIDO: DARCI PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante requereu 

a extinção da ação, conforme pedido de desistência lançada na certidão 

da movimentação Id. nº 12055535. Assim, desnecessária a anuência da 

parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos 

termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, 

HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 12055535 e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Desnecessária a intimação das partes, vez que não há interesse recursal 

algum, já que a própria parte autora requereu a desistência em questão, e 

não há a necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de março de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010213-92.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA MONTEIRO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

8010213-92.2014.8.11.0021, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]. EXEQUENTE: MARCIA HELENA MONTEIRO DE JESUS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO ajuizados por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.AS/A em face de MARCIA HELENA MONTEIRO DE JESUS, 

alegando o executado excesso de execução, uma vez que na data de 

15/12/2015 houve a intimação para pagar o debito espontaneamente no 

prazo de 15 dias, bem como que a intimação foi lida em 16/12/2015 e o 

pagamento foi feito na data de 04/05/2017. Instado a manifestar-se, o 

embargado impugna as alegações da embargante, aduzindo que 

transcorreu o prazo da embargante de efetuar o pagamento 

voluntariamente e por isso tornou-se devido a aplicação da multa de 10%, 

requerendo ao final a improcedente dos pedidos de Embargos à 

Execução. Pois bem. Tendo em vista que a embargante não logrou êxito 

em comprovar suposto excesso na execução, não há de se falar em 

procedência dos presentes Embargos à Execução. Isto porque o cerne da 

questão gira em torno do descontentamento da embargante sobre a 

aplicação da multa de 10% fixados em caso de descumprimento da 

obrigação no prazo legal para pagamento, uma vez que no evento de nº 

54 consta a informação que transcorreu o prazo da embargante de 

efetuar o pagamento voluntariamente. Nesse sentido, tem orientado nossa 

Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL INOMINADO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - FIM PROTELATÓRIO - REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO - 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O embargante 

pretende reabrir discussão de matéria já apreciada na fase de 

conhecimento e devidamente acobertada pela coisa julgada. 2. Desta 

forma, não traz o embargante à apreciação qualquer das hipóteses 

elencadas no art 52, inc. IX, da Lei 9099/95, os embargos não podem ser 

recebidos e conhecidos. 3. ISTO POSTO, rejeito os embargos 

apresentados, por incabíveis, visto ter sido o pedido da reclamante, 

julgado procedente, determinando o regular processamento da execução, 

em seus ulteriores termos. 4. Sentença mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários advocatícios fixados 

em 15% do valor condenação, mais custas processuais, a cargo da 

recorrente. (RI 1091/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 15/07/2010, Publicado no DJE 23/09/2010)” Outrossim, 

imperioso destacar que apesar da sentença em primeiro grau de jurisdição 

no âmbito dos juizados especiais isentar o vencido ao pagamento de 

custas e honorários, em decorrência do não pagamento voluntário no 

prazo legal, tornou-se devido o pagamento de honorários sucumbenciais, 

a teor do art. 523, § 1o do NCPC. Dispositivo Diante do exposto, REJEITO 

OS EMBARGOS DE EXECUÇÃO, uma vez que são manifestamente 

protelatórios, nos termos do artigo 918, inciso III do Código de Processo 

Civil e como consequência, CONDENO a embargante à multa de 10%. Sem 

honorários advocatícios. Às providências necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 28 de Março de 2018. ROBSON 
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ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO WICLEI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001421-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RODRIGO WICLEI BARBOSA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

A Reclamada arguiu preliminares, de modo que passo a apreciá-las. Aduz 

pela ilegitimidade ativa da parte autora, eis que a linha informada na inicial 

consta em seu sistema pessoa diversa, ou seja, está em nome de 

WALISON ERCICO. Tal preliminar prospera, pois verifico que toda 

documentação anexa aos autos pela parte Reclamada comprova ser o 

autor parte manifestamente ilegítima para propor a presente demanda. 

Assim, tenho que o Reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos 

constitutivos do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo 

Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; ...”. Outrossim, importante dar relevo para o fato 

que o Reclamante não impugnou a contestação apresentada, momento 

que tinha para contrapor as alegações da parte Reclamada, bem como 

demonstrar a sua legitimidade. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Neste ínterim, a jurisprudência 

pátria vem firmando entendimento: “LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE. A extinção 

do processo sem julgamento do mérito não impede que o Juízo aplique ao 

mau litigante as penalidades decorrentes do uso abusivo e malicioso da 

atividade jurisdicional. (TRT-24 00031600919945240777, Relator: 

AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR, TRIBUNAL PLENO, Data de 

Publicação: 12/05/1995)” DISPOSITIVO Em razão do exposto, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 485, inciso VI do NCPC c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95. Ademais, ainda, 

condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 24 de Fevereiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001397-41.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REGINALDA MOTA PASSOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por REGINALDA MOTA 

PASSOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é assinante do plano VIVO CONTROLE 1,5 GB, 

plano esse que foi contratado no valor fixo R$ 39,99 (trinta e nove reais e 

noventa e nove centavos), mensais. Aduz pela falta de sinal de telefonia 

móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade 

de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

quando tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, bem como pela 

disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal 

na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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 
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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, verifico que a Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, 

o histórico de ligações colacionadas em sua defesa não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal, tampouco de averiguar a disponibilidade do 

serviço de Internet 4G na cidade. Desta feita, entendo que Reclamada agiu 

com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa 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 DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

REGINALDA MOTA PASSOS no valor de R$ 3.000 (três 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. Água Boa/MT, 24 de Fevereiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001455-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ROSENA FERNANDES DE 

SENA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

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 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

ROSENA FERNANDES DE SENA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora VIVO no valor de R$ 32,99(trinta e dois reais e noventa e nove 

centavos), mensais, o mais barato na ocasião, com o número (66) 

996719119. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$ 37.66 (trinta e 

sete reais e sessenta e seis centavos), valor esse acima do contratado, 

sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 
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pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. 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 TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ROSENA FERNANDES DE SENA no valor de R$ 3.000 (três 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). Deverá a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de internet da 

linha da autora, devendo tão somente manter o número ativo na 

modalidade pré-pago. 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. 

Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001499-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIANA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 
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processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por LUIZ CARLOS VIANA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO há mais de quatro anos com o 

número (66)99661-5571 e, de tanto a operadora insistir e com a oferta de 

planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o Requerente aderiu ao 

plano acordado no valor de R$ 20,00(vinte reais), mensais, o mais barato 

na ocasião, sendo VIVO CONTROLE. Sustenta ainda que ao passar dos 

meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber faturas 

em valores mais elevados do que o contratado, chegando a pagar até é 

R$ 31,14 (trinta e um reais e quatorze centavos), valor esse acima do 

contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz 

pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de 

Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim 

pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 280 de 691



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 TELEFONICA 

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

Reclamante LUIZ CARLOS VIANA no valor de R$ 3.000 (três 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). Deverá a parte Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano de internet da linha da 

parte autora, devendo tão somente manter o número ativo na modalidade 

pré-pago. 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. Água Boa/MT, 09 

de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001613-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO MILTON PIMENTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por JOAO MILTON PIMENTA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO no valor de R$ 42,82 (quarenta e 

dois reais e oitenta e dois centavos), mensais, o mais barato na ocasião, 

sendo VIVO CONTROLE. Sustenta ainda que ao passar dos meses e 

analisar suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em 

valores mais elevados do que o contratado, chegando a pagar até é R$ 

140,82 (cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos), valor esse 

acima do contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por 

fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de 

Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim 

pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 
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princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. 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 TELEFONICA 

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

Reclamante JOAO MILTON PIMENTA no valor de R$ 3.000 (três 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). Deverá a parte Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano de internet da linha da 

parte autora, devendo tão somente manter o número ativo na modalidade 

pré-pago. 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. Água Boa/MT, 09 

de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-05.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010029-05.2015.8.11.0021 REQUERENTE: SARAH FERREIRA 

REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO De início faz-se referência ao instituto da revelia 

que se impõe as requeridas, posto que, citadas, tomaram conhecimento da 

ação proposta e, apesar de terem comparecido à audiência conciliatória, 

deixaram transcorrer o prazo legal para apresentação de contestação, 

sendo essa intempestiva. Aplica-se ao caso o prescrito no art. 344 do 

Código de Processo Civil. Entretanto, impera constar que à revelia faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de 

direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do 

pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor tem fundamento, 

para só assim, decidir-se por possível condenação. Desta feita, não 

obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a 

análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o 

condão de gerar a procedência da ação. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C 

PEDIDO DE BAIXA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO EM CARÁTER DE 

LIMINAR, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas 

por TAIRES SOUZA DE MELO em face de CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA e CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA, onde a parte requerente alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído de forma totalmente indevida por ordem das requeridas, uma 

vez que efetuou a quitação de todas as parcelas de seu débito em aberto, 

pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão da 

negativação de seu nome. 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 

negativação indevida – 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, 

verifico que a Reclamante não logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, pois para usufruir das benesses do 

instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer prova mínimo 

do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso ordenamento 

jurídico. Tal ônus lhe pertence nos termos do art. 373, I do Código de 

Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 
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fato constitutivo de seu direito; Outrossim, importante dar relevo que 

alguns documentos como comprovantes de pagamento colacionados em 

sua inicial são completamente ilegíveis e não permitem uma análise segura 

por este juízo. Entendo que em casos como estes, só se admite um juízo 

condenatório quando a prova da conduta culposa seja inequívoca; o que 

só seria possível com apresentação de documentos totalmente legíveis 

comprovando o pagamento de todas as parcelas. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, 

revogando-se a tutela, com a extinção do processo com resolução do 

mérito. 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. Água Boa/MT, 09 de 

Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-64.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PACHECO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010038-64.2015.8.11.0021 REQUERENTE: EVA PACHECO PEREIRA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, 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 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C PEDIDO DE BAIXA NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO EM CARÁTER DE LIMINAR, C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EVA PACHECO 

PEREIRA SILVA em face de CLARO S/A, onde a Reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito 

de forma totalmente indevida por ordem da Reclamada, aduzindo que 

efetuou o pagamento de todos os débitos que estavam em aberto, 

pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão da 

negativação indevida de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou 

contestação, impugnando os pedidos da inicial da Reclamante e 

sustentando que a inserção nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu 

de forma regular ante o inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, 

o pagamento tempestivo de suas dívidas, pugnando assim pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Inicialmente 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 negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, quais sejam, 

longo histórico de consumo comprovando a utilização regular dos serviços 

telefônicos e o cancelamento da respectiva linha telefônica em 

decorrência do não pagamento, bem como protocolo de atendimento 

inexistente informado pela parte autora, o que no entendimento deste juízo 

foram perfeitamente aptas a modificar os direitos da parte autora, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, 

importante dar relevo para o fato que o aditamento a inicial proposta pela 

parte autora encontra-se precluso, visto que foi apresentado após a 

citação da parte adversa. Vale lembrar que o prazo para sua 

apresentação é até a citação, conforme estabelece o art. Art. 329 do 

NCPC: “Art. 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o 

pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;” 

Outrossim, verifico que a Reclamante não impugnou a contestação 

apresentada de forma específica, momento que tinha para contrapor as 

alegações da parte Reclamada, bem como demonstrar a ilegalidade na 

inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, uma vez que a 

impugnação apresentada discorre tão somente a respeito da 

intempestividade da contestação apresentada pela reclamada, o que não 

merece guarida, pois verifico que a contestação apresentada pela 

empresa reclamada é tempestiva. Assim, tenho que o presente processo 

não demanda maiores explicações, posto que restou devidamente 

comprovado a utilização regular dos serviços telefônicos com posterior 

inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito ante o não 

pagamento tempestivo de suas dívidas. Nesse sentido, nossa Egrégia 

Turma Recursal Cível firmou entendimento: “RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - PLANO DE 35 REAIS - PEDIDO DE CANCELAMENTO DA 

LINHA E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROCEDÊNCIA 

PARCIAL - SERVIÇOS DE TELEFONIA EFETIVAMENTE PRESTADOS - 

EMPRESA QUE APRESENTA AS FATURAS - LIGAÇÕES EFETUADAS - 

DESCRITAS MINUCIOSAMENTE - FATURAS NÃO IMPUGNADAS - DÍVIDA 

EXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1- Não há que se falar na inexistência de débitos quando a empresa de 

telefonia apresenta a faturam, origem da dívida, na qual consta, 

minuciosamente, todas as ligações efetuadas, uma a uma. (RI 2634/2009, 

DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 12/05/2010, 

Publicado no DJE 24/05/2010)” Daí porque se conclui que a pretensão 

formulada nos autos não enseja a reparação por danos morais, tampouco 

declaração de inexistência de débitos, tendo em vista a existência de 

débitos regulares inadimplidos pela autora com o consequente 

cancelamento da linha, bem como diante da regularidade na inclusão de 

seu nome nos órgãos restritivos de crédito. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela parte autora, com 

a extinção do processo com resolução do mérito. 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. Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-77.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001608-77.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO BOSCO ALVES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 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;” 

Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Porém, 

condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. 

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, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-35.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEIDE BIANCA ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-35.2015.8.11.0021 REQUERENTE: ROSA FERNANDES DA SILVA 

REQUERIDO: WEIDE BIANCA ROCHA DA SILVA Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte autora foi devidamente intimada do 

despacho id 11566066 dos autos para requerer o que entende devido e 

indicar bens à penhora, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo de 05 

(cinco) dias sem manifestação. 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, não existindo bens penhoráveis de propriedade do 

devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o 

exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em razão da 

comprovada ausência de bens penhoráveis, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Considerando que o feito tramita na plataforma 

eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à 

parte exequente. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Abril 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-55.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILTON ALVES FROTA E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERRUZZO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010155-55.2015.8.11.0021 REQUERENTE: EDILTON ALVES FROTA E CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: RAFAEL PERRUZZO MACHADO Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que o reclamado 

foi regularmente citado e não compareceu à audiência conciliatória, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte 

reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito para 

condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 22/11/2013 e acrescido 

de juros de mora de 1% 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. Água Boa/MT, 09 de Abril de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LUIS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001685-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINO LUIS ROSA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico de 

ofício que a requerida é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo 

passivo da presente demanda. Isto porque o ponto nodal da questão posta 

nos autos é sobre o desconhecimento da dívida inscrita nos sistemas da 

empresa requerida, uma vez que o autor afirma estar o respectivo débito 

em discussão em sede recursal administrativa, bem como seu 

descontentamento com a ausência de notificação. Nesse sentido, tem 
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firmado entendimento nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO 

INOMINADO - RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS C/C BAIXA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCLUSÃO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - FALTA DE NOTIFICAÇÃO - SERASA - CDL - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - ACOLHIMENTO DE OFÍCIO - 

EXTINÇÃO - RECURSO DO CADASTRADO - SENTENÇA ANULADA - 

JULGAMENTO DA LIDE - INTELIGÊNCIA DO ART. 515, § 1º DO CPC - 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Órgão de proteção 

ao crédito é parte legitima quando tão somente se discutir a falta de 

notificação. 2- A falta de notificação não enseja reparação por danos 

morais quando a dívida for devida. (RI 3732/2009, DR. DIRCEU DOS 

SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 26/05/2010, Publicado no DJE 

02/06/2010)” Em razão do exposto, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI da 

NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Abril 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES DA SILVA RUAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001951-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANA PAULA BORGES 

REQUERIDO: EDSON RODRIGUES DA SILVA RUAS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou nos autos 

informando que recebeu a totalidade do débito, requerendo assim o 

arquivamento do feito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

a do Código de Processo Civil. 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. Água Boa/MT, 8 de março de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001667-65.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

PAULO SERGIO GOLONI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por PAULO SERGIO GOLONI em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

aderiu ao plano acordado no valor de R$ 27,82 (vinte e sete reais e oitenta 

e dois centavos), mensais, o mais barato na ocasião, sendo VIVO 

CONTROLE. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até é R$ 51,11 

(cinquenta e um reais e onze centavos), valor esse acima do contratado, 

sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 
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comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa referentes à disposição do sinal de 4G não são referentes 

ao município de Água Boa-MT, mas sim a cidade de Primavera do 

Leste-MT, ao contrário do amplamente propagado por meio de suas 

publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa 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 DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante PAULO 

SERGIO GOLONI no valor de R$ 3.000 (três 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. 

Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001298-71.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ARLETE APARECIDA SOARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por ARLETE APARECIDA ALVES em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

aderiu ao plano acordado no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e 

noventa e nove centavos), mensais, o mais barato na ocasião, sendo 

VIVO CONTROLE. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar 

suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até é R$ 51,04 

(cinquenta e um reais e quatro centavos), valor esse acima do contratado, 

sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 
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falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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 DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ARLETE APARECIDA ALVES no valor de R$ 3.000 (três 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. Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001467-58.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE FRANCISCO SILVA TAVARES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 
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celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se 

confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por JOSE 

FRANCISCO SILVA TAVARES em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde 

a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora vivo/SA há mais de dois anos com o número (62) 99617-6861, 

pagando R$ 34,00 (trinta e quatro reais) e (62) 99698-8531, pagando R$ 

31,90 (trinta e um reais e noventa centavos), os mais baratos na ocasião. 

Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, chegando a pagar até é R$ 68,33 (sessenta e oito reais 

e trinta e três centavos), valor esse acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois o histórico de ligações 

colacionadas em sua defesa não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal, tampouco de averiguar a disponibilidade do serviço de Internet 4G na 

cidade. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. 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 
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mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

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

Reclamante JOSE FRANCISCO SILVA TAVARES no valor de R$ 3.000 

(três 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). Deverá a 

parte Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de 

internet da linha da parte autora, devendo tão somente manter o número 

ativo na modalidade pré-pago. 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. Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001682-34.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: CLERES CRISTINA GOMES BARBOSA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por CLERES CRISTINA 

GOMES BARBOSA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da requerida a 

aproximadamente 10 (dez) anos tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois o histórico de 

ligações colacionadas em sua defesa não tem o condão de atestar a 

qualidade do sinal, tampouco de averiguar a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 
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inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa 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 DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante CLERES 

CRISTINA GOMES BARBOSA no valor de R$ 3.000 (três 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. Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1001398-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLY RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001398-26.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: SHIRLY RIBEIRO GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

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

Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se 

confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO c/c PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por SHIRLY RIBEIRO 

GOMES em face de VIVO S.A., onde a parte reclamante alega, em síntese, 

que é cliente da ora requerida possuidora da linha nº (66) 9.9612-0666, há 

aproximadamente 03 anos. Aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e 

que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de 

Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

quando tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, bem como pela 

disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal 

na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte Reclamante não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, pois os documentos 

carreados são frágeis e insuficientes a fim de amparar a verossimilhança 

de suas alegações, uma vez que para usufruir das benesses do instituto 

da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer prova mínima do 

aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso ordenamento jurídico. 

Em situação semelhante, assim decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: 

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - TELEFONIA - CONSUMIDOR - FALHA NO SINAL - FALTA DE 

PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE 

SER REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do 

ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova 

indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no 

art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. 

Sem a prova de que a linha telefônica se encontrava regular quando 

ocorreu o defeito no fornecimento do serviço reclamado, não podem ser 

reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o 
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estabelecido no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 

31/2014, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” Outrossim, 

imperioso destacar que a pretensão da reclamante seria facilmente 

comprovada colacionando medidores de teste em sua linha a fim de 

comprovar a falha na prestação de serviços da empresa reclamada, pois 

não fez prova mínima do aludido a fim de justificar a inversão do ônus da 

prova a seu favor, ônus que lhe incumbia, razão pelo qual a 

improcedência dos pedidos é medida de rigor a ser imposta na presente 

ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos 

autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS 

propostas na inicial, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito. 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. Água Boa/MT, 09 de 

Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001367-06.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: LAUDELINA PASSOS QUEIROZ REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

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

Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se 

confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por LAUDELINA 

PASSOS QUEIROZ em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da requerida e que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois o histórico de 

ligações colacionadas em sua defesa não tem o condão de atestar a 

qualidade do sinal, tampouco de averiguar a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 
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o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa 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 DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ no valor de R$ 3.000 (três 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. Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1002002-84.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ELAINE LEME BATISTA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por ELAINE 

LEME BATISTA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da requerida e que aderiu ao 

plano acordado no valor de R$ 34.99 (trinta e quatro reais e noventa e 

nove centavos) mensais, com o número (66) 99610-0823 e no valor de R$ 

48.99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) mensais, com o 

número (66) 99660-3825 mensais, os mais baratos na ocasião. Sustenta 

ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que 

começou a receber faturas em valores mais elevados do que o 

contratado, chegando a pagar até é R$ 66,38 (sessenta e seis reais e 

trinta e oito centavos), valor esse acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 
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disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois o histórico de ligações 

colacionadas em sua defesa não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal, tampouco de averiguar a disponibilidade do serviço de Internet 4G na 

cidade. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. 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 TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ELAINE LEME BATISTA no valor de R$ 3.000 (três 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. Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001662-43.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

PEDRO ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por PEDRO ANTONIO DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de dois anos com o 

número (66) 99648-1310 e, de tanto a operadora insistir e com a oferta de 

planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o Requerente aderiu ao 

plano acordado no valor de R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove 

centavos), mensais, o mais barato na ocasião, sendo VIVO CONTROLE. 

Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 
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que o contratado, chegando a pagar até é R$ 51,17 (cinquenta e um reais 

e dezessete centavos), valor esse acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. 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 TELEFONICA 

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

Reclamante PEDRO ANTONIO DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três 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). Deverá a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de internet da 

linha da parte autora, devendo tão somente manter o número ativo na 

modalidade pré-pago. 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. 

Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001647-74.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. 

REQUERENTE: SEBASTIAO TORQUATO GUIMARAES REQUERIDO: 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

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

rejeito a preliminar aventada pela defesa no tocante à incompetência deste 

juízo para julgamento da matéria, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

propostas por SEBASTIAO TORQUATO GUIMARAES em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. onde o 

autor postula o ressarcimento de prejuízos sofridos em virtude do óbito 1 

(uma) vaca leiteira e 01 (um) novilha ocorrido em sua propriedade rural, 

por eletrocussão, decorrente do rompimento do cabo de energia de 

alta-tensão que atingiu os animais. O alegado dano material, segundo a 

autor, é na ordem de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Em sua 

contestação, a ré informa que inexiste nos autos provas contundentes 

capazes de fundamentar a existência desses animais e de que os 

mesmos seriam de propriedade da Requerente, muito menos laudo emitido 

por órgão competente (INDEA) atestando a morte dos mesmos, nem prova 

da fuga dos gados, aduzindo pela inocorrência de “oscilação” ou 

“descarga elétrica” e ausência de nexo de causalidade a fim de justificar 

uma reparação, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Cumpre ressaltar que a ré, na condição de pessoa 

jurídica prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, 

tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6º, 

da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. “ 

Nesse sentido, no presente caso, é objetiva a responsabilidade civil da 

fornecedora de energia elétrica, tanto pelas disposições do Código de 

Defesa do Consumidor (art. 14, “caput”, do CDC, quanto por força da 

Constituição Federal (art. 37, § 6º, da CF/88). Desse modo, tratando de 

responsabilidade objetiva da ré perante o autor, os elementos a serem 

examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e a 

ocorrência do dano. No caso em análise, verifico que o autor não logrou 

êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a 

versão apresentada é inverossímil, bem como que os documentos 

juntados em sua inicial são frágeis e insuficientes a fim de justificar a 

inversão do ônus da prova em seu favor e amparar qualquer pleito de 

cunho indenizatório. Outrossim, imperioso destacar que o autor não trouxe 

aos autos qualquer laudo emitido por órgão oficial ou médico veterinário 

atestando a morte dos animais, tampouco que tratava-se de uma vaca 

leiteira e uma novilha e que o motivo da morte fora por eletrocussão por 

rompimento de cabo de alta tensão. Tal ônus lhe pertence, nos termos do 

art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Faz-se necessário 

registrar que não restaram comprovadas quaisquer causas 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

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

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

verifique o nexo de causalidade; entendo que em casos como estes, só 

se admite um juízo condenatório quando a prova da conduta culposa seja 

inequívoca; o que só seria possível com apresentação de laudo emitido 

por órgão oficial ou médico veterinário atestando a morte dos animais por 

eletrocussão, já que inexistem testemunhas arroladas pelo autor, 

conforme jurisprudência dominante in verbis: (GRIFO) “TJ-RS - Recurso 

Cível 71006215735 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/10/2016 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA, PROVOCANDO A MORTE POR 

ELETROCUSSÃO DE QUATRO NOVILHAS E UM CAVALO DE RAÇA 

CRIOULA. CRIAÇÃO DOS ANIMAIS PARA REPRODUÇÃO E AUXÍLIO DE 

ATIVIDADES NA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, 

INCLUSIVE PORQUE A CAUSA DA MORTE VEM APONTADA POR 

ATESTADO FIRMADO POR MÉDICO VETERINÁRIO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. POSTES EM ESTADO PRECÁRIO. 

PREJUÍZOS CLARAMENTE EVIDENCIADOS. DANOS MATERIAIS 

CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006215735, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 30/09/2016).” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do 

mérito. 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 

Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos 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 
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informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001624-31.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MANOEL 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MANOEL PEREIRA DA SILVA em face de 

BANCO BRADESCO – S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que 

teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma 

totalmente indevida por ordem da reclamada, pois desconhece a dívida 

que ensejou a respectiva negativação, pugnando assim pela declaração 

de inexistência de débitos, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão da negativação indevida de seu nome. 

Citada, a reclamada ofertou contestação, impugnando os pedidos da inicial 

e sustentando que a parte autora jamais entrou em contato quando tomou 

conhecimento da anotação, pugnando assim 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 

negativação indevida – 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, 

verifico que o Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a 

fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

a apresentação de extrato de negativação que corrobora com todas as 

alegações de sua inicial. De outra banda, verifico que empresa Reclamada 

não logrou êxito em comprovar a regularidade da inclusão e manutenção 

do nome do autor nos bancos restritivos de crédito, 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 da 

parte autora seria facilmente posto em terra com a apresentação de 

contrato assinado ou quaisquer documentos referentes ao negócio 

jurídico constando assinatura e cópias dos documentos pessoais do autor 

comprovando a utilização dos serviços, o que não logrou êxito em 

comprovar. Assim, tenho que resta plenamente configurado a má 

prestação de serviços da empresa reclamada, vista que, na qualidade de 

prestadores desses serviços, devem conferir a identidade de quem está 

realizando qualquer tipo de operação bancária, o que não ocorreu no 

presento caso, causando assim prejuízos à parte reclamante com a 

inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de 

uma dívida que a mesma desconhecia. Nesse sentido, nossa Egrégia 

Turma Recursal Cível firmou entendimento: “BANCO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SERVIÇO CONTRATADO POR 

TERCEIRO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Compete à instituição financeira a 

obrigação de conferir a titularidade dos documentos apresentados para 

contratação de serviços. A falta de cautela que facilita a ação de falsários 

acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, 

cujo valor deve ser fixado de acordo com a gravidade da lesão e a 

extensão do dano. 2 - Os danos morais decorrentes da inscrição indevida 

são presumíveis, prescindindo de prova. Dano moral evidenciado na 

espécie, com indenização corretamente quantificada. 3 - Mantém-se o 

valor da indenização por danos morais R$-5.000,00 -, quando proporcional 

e razoável. 4 - Recurso conhecido e não provido. (RI 2400/2012, DR. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

11/12/2012, Publicado no DJE 07/01/2013)” DO DANO MORAL No tocante 

ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins 

que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a negativação de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito em razão de dívida desconhecida supera o mero aborrecimento. 

Destarte, entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000 (seis mil 

reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar 

enriquecimento ilícito do autor. 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 a fim de: a) DECLARAR a inexistência do contrato que deu origem a 

respectiva negativação do nome do autor nos órgãos restritivos de 

crédito, com a expedição de ofício para os órgãos de proteção ao crédito 

e congêneres solicitando a imediata retirada do nome do reclamante do 

cadastro nacional de inadimplentes, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), além de incorrer em crime de desobediência. 

b) CONDENAR a empresa reclamada a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante MANOEL PEREIRA DA SILVA no valor 

R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

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

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Abril de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001625-16.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ISAIAS 

RIBEIRO DA SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ISAIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO em face 

de BANCO BRADESCO CARTÕES, onde o reclamante alega, em síntese, 

que teve seu nome negativado de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, aduzindo que jamais contratou serviços da empresa ré, razão 

pela qual pugna pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando 

os pedidos da inicial do reclamante e aduzindo que os serviços foram 

devidamente contratados e utilizados pela parte autora, bem como pela 

regularidade da inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito 

ante o não pagamento de seus débitos, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de contrato assinado pelo autor comprovando a 

contratação aos serviços, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados 

confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Assim, tenho que a situação em exame caracteriza 

tão somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente 

consciente na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das 

faturas tempestivamente, fato este que enseja a inserção devida aos 

cadastros de inadimplentes pela empresa Reclamada. DA LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do 

NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

com a extinção do processo com resolução do mérito. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Abril 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001619-09.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SABRINA 

NATALY RODRIGUES DE CASTRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a matéria envolvida 

aponta para a necessidade de realização de perícia grafotécnica nas 

assinaturas, uma vez que existe indícios de divergência nas assinaturas 

dos documentos da autora com as existentes no contrato de abertura de 

conta. Assim, dada a complexidade da matéria e a necessidade de 

produção de prova pericial, ACOLHO a preliminar aventada pela reclamada 

e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente lide 

possa ser discutida na via ordinária adequada. 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. Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001626-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GILBERTO APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência 

lançada na certidão da movimentação Id. nº 11593935. Assim, 

desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação Id. nº 11593935 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária a intimação das partes, 

vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte autora 

requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como já 

referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 22 de março de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-21.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARCOS DUTICA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

8020006-21.2015.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. REQUERENTE: 

OSVALDO MARCOS DUTICA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.” 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). A reclamada arguiu preliminares em sua 

defesa, de modo que passo a apreciá-las. Sustenta incompetência do 

juizado cível para julgar a matéria, pois a desconstituição dos fatos 

demandaria perícia ou vistoria técnica. Tal preliminar não deve prosperar, 

haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 

15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos 

documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de 

pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Afastadas as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por OSVALDO MARCOS DUTICA em face de ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde o reclamante 

alega, em síntese, que é residente na zona rural e que na data de 

08.12.2015 houve uma queda de energia no imóvel, sendo notado pela 

autora que havia “caído a chave” do transformador, razão pela qual 

solicitou religações por meio de vários protocolos. Aduz que a 

concessionária de energia elétrica manteve-se inerte mesmo após a 

solicitação de religação, permanecendo por 8 (oito) dias sem o 

fornecimento de energia e amargando diversos transtornos decorrentes 

da falta de energia, pugnando assim pela procedência da ação com a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. No 

mérito, a reclamada impugnou os pedidos da reclamante, aduzindo pelo 

regular fornecimento de energia elétrica e que não houve qualquer falha 

na prestação de seus serviços no dia relatado pela reclamante, além que 

essa não logrou êxito em comprovar requerimento administrativo com 

pedido de religação, pugnando assim 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. Assim, o 

ponto nodal da questão, objeto da presente ação, não demanda maiores 

considerações, haja vista que, não obstante as alegações da reclamada 

no tocante ao regular fornecimento de energia, não foi capaz de modificar 

os direitos da parte autora, visto que o reclamante colacionou provas 

satisfatórias (diversos protocolos de religação) e testemunhas ouvidas em 

juízo que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da 

empresa reclamada, portanto, comprovar de forma extreme de dúvida, que 

no dia relatado pelo autor não houve qualquer interrupção nos serviços 

em sua unidade, pois a mera alegação do regular fornecimento de energia 

desprovida de qualquer tipo de documentos não tem o condão de afastar 

sua responsabilidade. Assim, verifico que não foi capaz de modificar os 

direitos da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC. Neste 

sentido colhe-se precedente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR. 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA MANUTENÇÃO. DANOS 

MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 3º da 

Resolução Normativa n. 229/2006 da ANEEL, a concessionária de energia 

é responsável pela manutenção da rede elétrica que atende à propriedade 

da reclamante quando comprovada a anterior incorporação ao seu 

patrimônio. Desse modo, faz jus o autor ao ressarcimento dos valores 

despendidos com a manutenção da rede, conforme notas fiscais acostas 

à inicial. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJ-RS - 

AC: 70056231392 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

19/12/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/01/2014)” Tenho entendimento formado de que o serviço 

público deve ser prestado de modo contínuo, principalmente, em se 

tratando de serviço fornecido pela ré, considerado, atualmente, de caráter 

essencial, bem como no disposto no art. 6.º, da Lei 8.997/95, 

especialmente o seu § 1º, não há que se falar em suspensão no 

fornecimento de energia elétrica. Senão vejamos: "Art. 6º. Toda 

concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 

normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade 

das tarifas." Ora, a demora no conserto do transformador suspendeu o 

fornecimento de energia da reclamante e por óbvio expôs ela e sua família 

a constrangimento e à aflição significativa diante de diversos transtornos, 

resultando daí a obrigação de indenizar. A propósito, o Colendo Superior 
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Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, assentou que "não há falar em prova do dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob 

pena de violação do artigo 334 do Código de Processo Civil." (STJ, 3ª T, 

REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 09.12.97, p. 64.684.). Por este motivo 

mostra-se devido o pagamento de indenização por danos morais pela 

falha no fornecimento de energia elétrica. 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 passível de indenização e diverso de mero dissabor, posto que não 

adotou as cautelas necessárias a fim de proceder com a religação em 

tempo hábil quando solicitados pelo reclamante. 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 a natureza da 

ofensa, o caráter socioeducativo da medida, bem como a ausência de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 4.000 (quatro mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a 

fim de evitar enriquecimento sem causa do reclamante. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

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

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

fim de CONDENAR a empresa reclamada ENERGISA MATOGROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante OSVALDO MARCOS DUTICA no valor de R$ 

4.000 (quatro mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) 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. 

Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

8020006-21.2015.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE 

CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. REQUERENTE: 

OSVALDO MARCOS DUTICA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.” 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). A reclamada arguiu preliminares em sua 

defesa, de modo que passo a apreciá-las. Sustenta incompetência do 

juizado cível para julgar a matéria, pois a desconstituição dos fatos 

demandaria perícia ou vistoria técnica. Tal preliminar não deve prosperar, 

haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 

15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos 

documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de 

pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Afastadas as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por OSVALDO MARCOS DUTICA em face de ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde o reclamante 

alega, em síntese, que é residente na zona rural e que na data de 

08.12.2015 houve uma queda de energia no imóvel, sendo notado pela 

autora que havia “caído a chave” do transformador, razão pela qual 

solicitou religações por meio de vários protocolos. Aduz que a 

concessionária de energia elétrica manteve-se inerte mesmo após a 

solicitação de religação, permanecendo por 8 (oito) dias sem o 

fornecimento de energia e amargando diversos transtornos decorrentes 

da falta de energia, pugnando assim pela procedência da ação com a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. No 

mérito, a reclamada impugnou os pedidos da reclamante, aduzindo pelo 

regular fornecimento de energia elétrica e que não houve qualquer falha 

na prestação de seus serviços no dia relatado pela reclamante, além que 

essa não logrou êxito em comprovar requerimento administrativo com 

pedido de religação, pugnando assim 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. Assim, o 

ponto nodal da questão, objeto da presente ação, não demanda maiores 

considerações, haja vista que, não obstante as alegações da reclamada 

no tocante ao regular fornecimento de energia, não foi capaz de modificar 

os direitos da parte autora, visto que o reclamante colacionou provas 

satisfatórias (diversos protocolos de religação) e testemunhas ouvidas em 

juízo que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da 

empresa reclamada, portanto, comprovar de forma extreme de dúvida, que 

no dia relatado pelo autor não houve qualquer interrupção nos serviços 

em sua unidade, pois a mera alegação do regular fornecimento de energia 

desprovida de qualquer tipo de documentos não tem o condão de afastar 

sua responsabilidade. Assim, verifico que não foi capaz de modificar os 

direitos da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC. Neste 
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sentido colhe-se precedente do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. REDE PARTICULAR. 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA MANUTENÇÃO. DANOS 

MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 3º da 

Resolução Normativa n. 229/2006 da ANEEL, a concessionária de energia 

é responsável pela manutenção da rede elétrica que atende à propriedade 

da reclamante quando comprovada a anterior incorporação ao seu 

patrimônio. Desse modo, faz jus o autor ao ressarcimento dos valores 

despendidos com a manutenção da rede, conforme notas fiscais acostas 

à inicial. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJ-RS - 

AC: 70056231392 RS , Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

19/12/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/01/2014)” Tenho entendimento formado de que o serviço 

público deve ser prestado de modo contínuo, principalmente, em se 

tratando de serviço fornecido pela ré, considerado, atualmente, de caráter 

essencial, bem como no disposto no art. 6.º, da Lei 8.997/95, 

especialmente o seu § 1º, não há que se falar em suspensão no 

fornecimento de energia elétrica. Senão vejamos: "Art. 6º. Toda 

concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 

normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade 

das tarifas." Ora, a demora no conserto do transformador suspendeu o 

fornecimento de energia da reclamante e por óbvio expôs ela e sua família 

a constrangimento e à aflição significativa diante de diversos transtornos, 

resultando daí a obrigação de indenizar. A propósito, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, assentou que "não há falar em prova do dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob 

pena de violação do artigo 334 do Código de Processo Civil." (STJ, 3ª T, 

REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 09.12.97, p. 64.684.). Por este motivo 

mostra-se devido o pagamento de indenização por danos morais pela 

falha no fornecimento de energia elétrica. 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 passível de indenização e diverso de mero dissabor, posto que não 

adotou as cautelas necessárias a fim de proceder com a religação em 

tempo hábil quando solicitados pelo reclamante. 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 a natureza da 

ofensa, o caráter socioeducativo da medida, bem como a ausência de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 4.000 (quatro mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a 

fim de evitar enriquecimento sem causa do reclamante. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

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

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

fim de CONDENAR a empresa reclamada ENERGISA MATOGROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante OSVALDO MARCOS DUTICA no valor de R$ 

4.000 (quatro mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) 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. 

Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001465-88.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MARLI ALVES SIQUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu 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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por MARLI ALVES 

SIQUEIRA em face de CLARO S/A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que era assinante do plano de TV por assinatura da empresa 

requerida, plano este contratado no valor de R$ 79.90 (setenta e nove 

reais e noventa centavos). Sustenta que ao passar dos meses e analisar 

suas faturas, notou que a estava pagando valores muito acima do que o 

contratado, chegando a pagar até R$ 151,65 (cento e cinquenta e um 

reais e sessenta e cinco centavos) sem seu consentimento ou sua 

solicitação, pugnando assim pela devolução dos valores pagos a mais, 

bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora aduzindo pela inexistência do dever de indenizar, pois trata-se de 

mera cobrança dos serviços contratados, uma vez que o plano contratado 

pela mesma possuía desconto promocional pelo período de 01 mês, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 
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cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante 

não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma 

vez que a versão apresentada é inverossímil, pois os documentos 

encartados comprovam justamente o contrário, ou seja, que as faturas 

vieram acrescentadas de valores em razão de renegociação de dívida. 

Outrossim, verifico que empresa Reclamada colacionou telas sistêmicas 

comprovando que os motivos da fatura da parte autora virem a mais se 

deu em razão do inadimplemento, reforçando ainda mais a legitimidade das 

cobranças em razão do acúmulo de prestações vencidas, cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, tenho que a 

situação em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do 

consumidor, por estar plenamente consciente na contratação dos 

serviços e não efetuar o pagamento das faturas tempestivamente, fato 

este que enseja a inclusão dos valores acumulados diante das prestações 

vencidas a serem cobradas posteriormente em novas faturas. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou o seguinte 

entendimento: “RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA DIVERSA DO PLANO CONTRATADO - ADEQUAÇÃO - 

PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDO NÃO COMPROVADO - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A 

repetição em dobro do indébito pressupõe, além da cobrança indevida, o 

pagamento da quantia indevida e a existência de procedimento malicioso, 

inexistindo tal comprovação, o pedido deve ser julgado improcedente. A 

simples cobrança, ainda que indevido o débito, não gera obrigação de 

indenizar a título de danos morais na sua modalidade "damnum in re ipsa". 

Não se tratando de dano moral presumido para emergir o direito à 

indenização a esse título deve haver a prova do dano. (RI 6354/2010, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

30/06/2011, Publicado no DJE 05/07/2011)” DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. 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. 

Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001406-03.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: RUTH DA CRUZ FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

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

Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se 

confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO c/c PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por RUTH DA CRUZ 

FERREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida possuidora 

da linha nº 9.9642-6494, há aproximadamente 03 anos. Aduz pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte Reclamante não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que a versão 

apresentada é inverossímil, pois os documentos carreados são frágeis e 

insuficientes a fim de amparar a verossimilhança de suas alegações. 

Ademais, importante salientar que para usufruir das benesses do instituto 

da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer prova mínima do 

aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso ordenamento jurídico. 

Em situação semelhante, assim decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: 

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - TELEFONIA - CONSUMIDOR - FALHA NO SINAL - FALTA DE 

PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE 

SER REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do 

ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova 

indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no 

art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. 

Sem a prova de que a linha telefônica se encontrava regular quando 

ocorreu o defeito no fornecimento do serviço reclamado, não podem ser 
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reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o 

estabelecido no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 

31/2014, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” Outrossim, 

verifica-se que a Reclamada trouxe aos autos longo histórico de utilização 

da linha telefônica, o que no meu entendimento foram aptos o suficientes a 

fim de modificar os direitos da parte autora, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Por derradeiro, imperioso destacar 

que a pretensão da reclamante seria facilmente comprovada colacionando 

medidores de teste em sua linha a fim de comprovar a falha na prestação 

de serviços da empresa reclamada, pois não fez prova mínima do aludido 

a fim de justificar a inversão do ônus da prova a seu favor, ônus que lhe 

incumbia, razão pelo qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a 

ser imposta na presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA 

DOS DANOS MORAIS propostas na inicial, com a extinção do processo 

com julgamento do mérito. 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. 

Água Boa/MT, 09 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001461-51.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ANDERSON BIBERG REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por ANDERSON BIBERG em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de dois 

anos com o número (66) 99605-7265 e, de tanto a operadora insistir e com 

a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o Reclamante 

aderiu ao plano acordado no valor de R$ 38,78 (trinta e oito reais e setenta 

e oito centavos), mensais, o mais barato na ocasião. Sustenta ainda que 

ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, chegando 

a pagar até é R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos), valor esse acima do contratado, sem seu consentimento e sem 

sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que 

esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água 

Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois sequer 

utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de disposição do 

sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como reparação a título de danos morais que entende 

ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte autora, 

aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem 

como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com os cartazes e 

panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda 

de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, 

induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que 

empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa não 

comprovam e tampouco atestam o fornecimento de Internet 4G na cidade, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 
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por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. 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 TELEFONICA 

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

Reclamante ANDERSON BIBERG no valor de R$ 3.000 (três 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). Deverá a parte Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano de internet da linha da 

parte autora, devendo tão somente manter o número ativo na modalidade 

pré-pago. 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. Água Boa/MT, 09 

de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001586-19.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

VANDERLEI LUNA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por VANDERLEI LUNA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de dois 

anos com o número (66) 99900-9653 e, de tanto a operadora insistir e com 

a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o Reclamante 

aderiu ao plano acordado no valor de R$ 48.99 (quarenta e oito reais e 

noventa e nove centavos), mensais, o mais barato na ocasião, sendo 

VIVO CONTROLE. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar 

suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até é R$ 68.32 

(sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), valor esse acima do 

contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz 

pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de 

Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim 

pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência 

do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim 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 
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econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa não comprovam e tampouco atestam o 

fornecimento de Internet 4G na cidade, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, 

imperioso destacar que as faturas colacionadas em sua defesa no 

tocante ao registro de ligações efetuadas pelo reclamante não tem o 

condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de 

telefonia e Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa 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. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, o reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. 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 TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante VANDERLEI LUNA no valor de R$ 

3.000 (três 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). Deverá a 

parte Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de 

internet da linha da parte autora, devendo tão somente manter o número 

ativo na modalidade pré-pago. 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. Água Boa/MT, 23 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 
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ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VALKIRIA 

AMORIM DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VALKIRIA AMORIM DA SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus 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 negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de áudio comprovando a relação jurídica entre as 

partes e a contratação dos serviços, cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente a relação contratual, mormente na fluidez e segurança das 

informações repassadas pela reclamante a atendente quando solicitado a 

fornecer informações pessoais, conforme áudio colacionado a id 

11846999. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, levando em consideração os 

documentos juntados a defesa que indicam o longo histórico de utilização 

regular da linha telefônica, necessário o reconhecimento de legalidade na 

inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. DA LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever 

processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de 

fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por 

consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do 

NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Aliás, a respeito deste tema, importante colacionar o 

entendimento que vem sendo firmado em alguns tribunais pátrios: (GRIFO) 

“REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. COBRANÇA REGULAR, PEDIDO 

IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ CONFIRMADA. RECURSO 

IMPROCEDENTE. (Recurso Cível Nº 71004747234, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 10/07/2014)” DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido 

contraposto pela parte Reclamada, entendo que merece guarida, pois de 

acordo com as informações e demais documentos trazidos aos autos, 

restou comprovado o inadimplemento de diversas faturas não quitadas, no 

importe de R$ 110,07 (Cento e dez reais e sete centavos). DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS propostas pela parte Reclamante, bem como 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELA PARTE 

RECLAMADA, com a extinção do processo com julgamento do mérito para 

o fim de CONDENAR a reclamante VALKIRIA AMORIM DA SILVA a pagar a 

reclamada TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) o valor de R$ 110,07 (Cento e 

dez reais e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do 

STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 23 de 

Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001427-76.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: SARA FERNANDA 

CESAR DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o julgamento 

antecipado, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por SARA 

FERNANDA CESAR DOS SANTOS em face de OI S/A. A ação deve ser 

julgada improcedente, senão vejamos. Analisando detidamente os 

presentes autos, bem como os documentos que o instruem, verifico que o 

direito não milita em favor da reclamante, pois as provas carreadas pelas 

partes denotam que houve equívoco no pagamento da fatura que originou 

o corte na Internet da parte autora, pois o beneficiário do primeiro 

comprovante de pagamento trata-se de pessoa diversa da empresa 

Reclamada (Itaú Unibanco S.A). Assim, tenho que a situação em exame 

caracteriza tão somente culpa exclusiva do consumidor, posto que a 

suspensão dos serviços de Internet se deu em razão de sua 

inobservância ao efetuar pagamento de fatura diversa, o que ensejou no 

direito da reclamada ao efetuar suspensão dos serviços em pleno 

exercício regular de direito. Ademais, verifico que a parte autora não 

logrou êxito em comprovar os supostos danos morais sofridos em virtude 

dos fatos narrados à inicial, posto que são situações corriqueiras que 

ocorrem frequentemente com qualquer cidadão, não sendo aptas a 

ensejar qualquer tipo de reparação extrapatrimonial. Em situação 

semelhante, assim decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: “CONSUMIDOR 

- TELEFONIA - FATURA DE CONSUMO - CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO - 

IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - DANO MORAL - CULPA 

EXCLUSIVA DA VITIMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA - PEDIDO DO AUTOR REJEITADO. Não restando evidenciado 
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o contrário, a suspensão dos serviços, enquanto inadimplente o 

consumidor, não se constitui ilícito, mas sim, exercício regular de um 

direito, amparado ainda pela culpa exclusiva daquele. (RI 3469/2010, DRA. 

SERLY MARCONDES ALVES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

05/10/2011, Publicado no DJE 25/11/2011)” DISPOSITIVO Diante do 

exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, com a 

extinção do processo com julgamento do mérito. 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. Agua Boa/MT, 23 de Março de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA WELTER BATISTA OAB - SP258654 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001517-84.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[LOCAÇÃO DE MÓVEL]. REQUERENTE: MENDEL & 

MENDEL JUNIOR LTDA - ME REQUERIDO: VALDECIR DE ANDRADE Vistos, 

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

FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado da lide 

eis que se trata de matéria exclusivamente de direito. Compulsando os 

autos verifico que o reclamado saiu intimado da audiência de conciliação e 

não compareceu à audiência de instrução marcada para o dia 21.02.2018, 

tampouco apresentou atestado médico conforme petitório de id 11844294, 

razão pela qual decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria 

de fato. Em razão disso, constata-se que houve inadimplência contratual 

por parte do reclamado, pois não houve contraprestação referente aos 

dias de locação de automóvel excedentes a 15 (quinze) dias de 

propriedade da Reclamante. Ademais, não conheço as demais alegações 

constantes na contestação acostada aos autos. Com efeito, a parte 

reclamante é credora do reclamado da quantia R$ 9.821,70 (nove mil, 

oitocentos e vinte e um reais, setenta centavos), devidamente atualizado. 

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 

VALDECIR DE ANDRADE ao pagamento da quantia R$ 9.821,70 (nove mil, 

oitocentos e vinte e um reais, setenta centavos) à reclamante MENDEL & 

MENDEL JUNIOR LTDA – ME, corrigidos monetariamente desde o 

descumprimento da obrigação (dezembro de 2015) e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação. 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. Água Boa/MT, 23 de Março de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001581-94.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

TEREZINHA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS 

LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante não compareceu à audiência instrutória, tampouco manifestou 

nos autos justificando sua ausência. O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é 

o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 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;” Assim, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 23 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. 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, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1001598-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001598-33.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOSE MARIA RIBEIRO BARBOSA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA 

- ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

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

A Requerida arguiu preliminar, de modo que passo a apreciá-la. Sustenta 

pela carência de ação por falta de litisconsorte ativo necessário, uma vez 
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que a presente lide versa sobre direito real imobiliário, sendo necessário a 

presença do companheiro/cônjuge do Requerente para demandar em 

juízo, visto que se qualificou nos autos como casado. Verifico que tal 

preliminar não merece acolhimento, posto que a natureza da presente 

ação trata-se de revisional de contrato de compra e venda de imóvel, 

circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou companheiros não 

caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso porque a relação 

estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, não se tratando, 

consequentemente, de ação fundada em direito real, circunstância que, 

por si só, afasta a aplicação do artigo 73, caput, do NCPC. Nesse sentido: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

INCLUSÃO DE CO-ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. Cuidando-se de ação revisional de 

contrato de promessa de compra e venda e indenização por danos morais 

e materiais, a circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou 

companheiros não caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso 

porque a relação estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, 

não se tratando, consequentemente, de ação fundada em direito real, 

circunstância que, por si só, afasta a aplicação do artigo 10, caput, do 

CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 

Nº 70059159152, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 05/06/2014). TJ-RS - Agravo 

de Instrumento AI 70059159152 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 

09/07/2014” Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por 

JOSE MARIA RIBEIRO BARBOSA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, 

onde o requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida 

um Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90 Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, 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 Requerida 

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 restituição de valores pagos indevidamente – a 

parte Requerente 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 Requerente de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Requerente 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 Requerida a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Requerente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

encartados em sua inicial são insuficientes a fim de firmar uma opinião 

deste juízo. Ademais, a testemunha ouvida em juízo foi categórica em 

afirmar que não viu o Requerente efetuando o desembolso como entrada 

para aquisição do terreno, bem como ainda asseverou que não tinham o 

dinheiro em mãos para dar entrada. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; ...”. Diante do contexto fático que se apresenta os autos, 

verifica-se a impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa 

sem que se verifique o nexo de causalidade; entendo que em casos como 

estes, só se admite um juízo condenatório quando a prova da conduta 

culposa seja inequívoca; o que só seria possível com o depoimento da 

testemunha ouvida em juízo em afirmar que havia presenciado o autor 

efetuando o desembolso de tal valor, já que inexistem recibos ou 

comprovantes de pagamento das parcelas anexado aos autos. Assim, 

não se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

N e s s e  s e n t i d o :  “ T J - D F  -  0 7 1 2 5 5 9 0 6 2 0 1 5 8 0 7 0 0 1 6  

0712559-06.2015.8.07.0016 (TJ-DF) Data de publicação: 25/10/2016 

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Impossível a 

admissão de documentos produzidos e juntados aos autos com o nítido 

propósito de se suprir a preclusão operada pelo comportamento da própria 

parte autora. Apresentados documentos preexistentes apenas em sede 

recursal, em especial o comprovante de pagamento da comissão de 

corretagem no bojo do Recurso Inominado, deve a parte sujeitar-se aos 

efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa 

disposição normativa do artigo 223 do NCPC , motivo pelo qual não 

conheço dos documentos apresentados com a peça recursal. II. Conforme 

dispõe o artigo 373 , I , do Novo Código de Processo Civil , ?o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.? No 

caso concreto, o autor não demonstrou nos autos o efetivo desembolso 

do valor a título de comissão de corretagem para que se pudesse abrir o 

debate de possível ressarcimento. III. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. Condeno a recorrente nas custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo o seu 

pagamento na forma do art. 98 , § 3º , do NCPC . IV. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099 /95” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos 
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autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE REQUERENTE e IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. 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. Água Boa/MT, 23 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001600-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001600-03.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MARIA EVA PINTO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu 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 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por MARIA EVA PINTO 

em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a requerente narra, em 

síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado no 

Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) e assumiu o restante das parcelas em aberto. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, 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 Requerida 

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 restituição de valores pagos indevidamente – a 

parte Requerente 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 Requerente de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Requerente 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 Requerida a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Requerente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil e os documentos 

encartados em sua inicial são insuficientes a fim de firmar uma opinião 

deste juízo. Outro ponto importante que merece destaque é que a 

Requerente adquiriu o respectivo terreno por meio de cessão de direitos 

cedidos por Naiane Silva Figueiredo e Amilton de Paula Goularte, 

entretanto, não trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse que 

estes tenha desembolsado o respectivo valor para aquisição do imóvel. 

Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. Diante do contexto fático 

que se apresenta os autos, verifica-se a impossibilidade de se chegar a 

uma decisão coerente e justa sem que se verifique o nexo de causalidade; 

entendo que em casos como estes, só se admite um juízo condenatório 

quando a prova da conduta culposa seja inequívoca; o que só seria 

possível com apresentação de testemunhas pela Requerente, já que 

inexistem recibos ou comprovantes de pagamento das parcelas anexado 

aos autos. Ademais, importante dar relevo para o fato que a própria 

Requerente requereu em audiência conciliatória marcação de audiência de 

instrução a fim de prestar depoimento pessoal e apresentar testemunhas, 

porém, não arrolou sequer uma testemunha para ser ouvida em juízo. 

Assim, não se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

N e s s e  s e n t i d o :  “ T J - D F  -  0 7 1 2 5 5 9 0 6 2 0 1 5 8 0 7 0 0 1 6  

0712559-06.2015.8.07.0016 (TJ-DF) Data de publicação: 25/10/2016 

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 

DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Impossível a 
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admissão de documentos produzidos e juntados aos autos com o nítido 

propósito de se suprir a preclusão operada pelo comportamento da própria 

parte autora. Apresentados documentos preexistentes apenas em sede 

recursal, em especial o comprovante de pagamento da comissão de 

corretagem no bojo do Recurso Inominado, deve a parte sujeitar-se aos 

efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa 

disposição normativa do artigo 223 do NCPC , motivo pelo qual não 

conheço dos documentos apresentados com a peça recursal. II. Conforme 

dispõe o artigo 373 , I , do Novo Código de Processo Civil , ?o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.? No 

caso concreto, o autor não demonstrou nos autos o efetivo desembolso 

do valor a título de comissão de corretagem para que se pudesse abrir o 

debate de possível ressarcimento. III. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. Condeno a recorrente nas custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo o seu 

pagamento na forma do art. 98 , § 3º , do NCPC . IV. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099 /95” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos 

autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE REQUERENTE e IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. 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. Água Boa/MT, 23 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001594-93.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MARINETE FIDELES DOS SANTOS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA 

- ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

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

A Requerida arguiu preliminar, de modo que passo a apreciá-la. Sustenta 

pela carência de ação por falta de litisconsorte ativo necessário, uma vez 

que a presente lide versa sobre direito real imobiliário, sendo necessário a 

presença do companheiro/cônjuge da Requerente para demandar em 

juízo, visto que se qualificou nos autos como casada. Verifico que tal 

preliminar não merece acolhimento, posto que a natureza da presente 

ação trata-se de revisional de contrato de compra e venda de imóvel, 

circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou companheiros não 

caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso porque a relação 

estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, não se tratando, 

consequentemente, de ação fundada em direito real, circunstância que, 

por si só, afasta a aplicação do artigo 73, caput, do NCPC. Nesse sentido: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

INCLUSÃO DE CO-ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. Cuidando-se de ação revisional de 

contrato de promessa de compra e venda e indenização por danos morais 

e materiais, a circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou 

companheiros não caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso 

porque a relação estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, 

não se tratando, consequentemente, de ação fundada em direito real, 

circunstância que, por si só, afasta a aplicação do artigo 10, caput, do 

CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 

Nº 70059159152, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 05/06/2014). TJ-RS - Agravo 

de Instrumento AI 70059159152 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 

09/07/2014” Ultrapassada e preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por 

MARINETE FIDELES DOS SANTOS em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, 

onde a requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida 

um Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, 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 Requerida 

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 restituição de valores pagos indevidamente – a 

parte Requerente 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 Requerente de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Requerente 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 Requerida a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Requerente não logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, uma vez que os documentos encartados em sua inicial são 

insuficientes a fim de firmar uma opinião deste juízo. Diante do contexto 

fático que se apresenta os autos, verifica-se a impossibilidade de se 

chegar a uma decisão coerente e justa sem que se verifique o nexo de 

causalidade; entendo que em casos como estes, só se admite um juízo 

condenatório quando a prova da conduta culposa seja inequívoca; o que 

só seria possível com apresentação de testemunhas pela Requerente, já 

que inexistem recibos ou comprovantes de pagamento das parcelas 

anexado aos autos. Ademais, importante dar relevo para o fato que a 

própria Requerente requereu em audiência conciliatória marcação de 

audiência de instrução a fim de prestar depoimento pessoal e apresentar 
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testemunhas, porém, não arrolou sequer uma testemunha para ser ouvida 

em juízo. Outro ponto importante que merece destaque é que a Requerente 

adquiriu o respectivo terreno por meio de cessão de direitos cedidos por 

Josimeire Ferreira e Cleomir Lopes, entretanto, não trouxe aos autos 

qualquer elemento que comprovasse que estes tenha desembolsado o 

respectivo valor para aquisição do imóvel. Tal ônus lhe pertence: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito; ...”. Assim, não se vislumbram nos autos o preenchimento dos 

pressupostos imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, 

nexo e resultado (art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que 

orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, 

verbis: “São aqueles que, se provados, levam à conseqüência jurídica 

pretendida pelo autor. A relevância ou não de determinado fato para a 

produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele 

estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de 

direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles 

pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos 

constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A 

dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita contra o 

autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar 

suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in: Direito processual 

civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) A jurisprudência é 

dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA I - A sistemática 

processual civil determina que o ônus da prova compete a quem se 

beneficiar pelo reconhecimento da existência dos fatos. Por sua vez, o 

artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo compasso da 

lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu o princípio da 

persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao juiz livre 

convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas contidas nos 

autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das provas. II - 

Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo art. 333, I, 

do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas idôneas com a 

finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento da demanda. 

VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 - 4ª T. - Rel. 

Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) Nesse sentido: 

“TJ-DF - 07125590620158070016 0712559-06.2015.8.07.0016 (TJ-DF) 

Data de publicação: 25/10/2016 Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS 

NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Impossível a admissão de documentos produzidos e juntados aos autos 

com o nítido propósito de se suprir a preclusão operada pelo 

comportamento da própria parte autora. Apresentados documentos 

preexistentes apenas em sede recursal, em especial o comprovante de 

pagamento da comissão de corretagem no bojo do Recurso Inominado, 

deve a parte sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada, 

segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do NCPC , motivo 

pelo qual não conheço dos documentos apresentados com a peça 

recursal. II. Conforme dispõe o artigo 373 , I , do Novo Código de Processo 

Civil , ?o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito.? No caso concreto, o autor não demonstrou nos autos o 

efetivo desembolso do valor a título de comissão de corretagem para que 

se pudesse abrir o debate de possível ressarcimento. III. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente nas 

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

contudo suspendo o seu pagamento na forma do art. 98 , § 3º , do NCPC . 

IV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no 

artigo 46 da Lei nº 9.099 /95” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

REQUERENTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

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. Água Boa/MT, 23 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001247-60.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ARRAS OU SINAL]. REQUERENTE: WALQUIRENE 

SANTOS DE SOUSA ROMAO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A Requerida 

arguiu preliminar, de modo que passo a apreciá-la. Sustenta pela carência 

de ação por falta de litisconsorte ativo necessário, uma vez que a 

presente lide versa sobre direito real imobiliário, sendo necessário a 

presença do companheiro/cônjuge da Requerente para demandar em 

juízo, visto que se qualificou nos autos como casada. Verifico que tal 

preliminar não merece acolhimento, posto que a natureza da presente 

ação trata-se de revisional de contrato de compra e venda de imóvel, 

circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou companheiros não 

caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso porque a relação 

estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, não se tratando, 

consequentemente, de ação fundada em direito real, circunstância que, 

por si só, afasta a aplicação do artigo 73, caput, do NCPC. Nesse sentido: 

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

INCLUSÃO DE CO-ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. Cuidando-se de ação revisional de 

contrato de promessa de compra e venda e indenização por danos morais 

e materiais, a circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou 

companheiros não caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso 

porque a relação estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, 

não se tratando, consequentemente, de ação fundada em direito real, 

circunstância que, por si só, afasta a aplicação do artigo 10, caput, do 

CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento 

Nº 70059159152, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 05/06/2014). TJ-RS - Agravo 

de Instrumento AI 70059159152 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 

09/07/2014” Ultrapassada e preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por 

WALQUIRENE SANTOS DE SOUSA ROMAO em face de NOROESTE 

IMÓVEIS LTDA, onde a requerente narra, em síntese, que adquiriu da 

empresa requerida um Lote de terra localizado no Loteamento Jardim 

Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor 

total do terreno e assinando no ato o respectivo contrato de adesão de 

compra e venda. Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, 

analisou o referido contrato e notou que a requerida não havia efetuado o 

abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, 

empresa responsável pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar 

as devidas alterações no contrato e passar a constar o valor pago de 

entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, assevera que tomou 

conhecimento que a respectiva empresa ora demandada teve seus bens 

bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem de Dinheiro, bem como teve 
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decretada a prisão de todos os envolvidos, motivo pela qual busca pela 

condenação da requerida em ressarcimento dos valores pagos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. No mérito, a Requerida confirma a existência da relação contratual, 

aduzindo, em apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título 

de sinal sobre o imóvel, uma vez que o preço e condições de 

financiamento estavam devidamente detalhadas no respectivo contrato, 

bem como pela inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente 

urge salientar que no caso em tela a relação existente entre as partes é a 

de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de 

propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados sob a 

égide da Lei 8.078/90 Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, 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 Requerida 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 restituição 

de valores pagos indevidamente – a parte Requerente 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 

Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Requerente 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 Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Requerente não logrou êxito em 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, uma vez que os 

documentos encartados em sua inicial são insuficientes a fim de firmar 

uma opinião deste juízo. Diante do contexto fático que se apresenta os 

autos, verifica-se a impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente 

e justa sem que se verifique o nexo de causalidade; entendo que em 

casos como estes, só se admite um juízo condenatório quando a prova da 

conduta culposa seja inequívoca; o que só seria possível com 

apresentação de testemunhas pela Requerente, já que inexistem recibos 

ou comprovantes de pagamento das parcelas anexado aos autos. 

Ademais, importante dar relevo para o fato que a própria Requerente 

requereu em audiência conciliatória marcação de audiência de instrução a 

fim de prestar depoimento pessoal e apresentar testemunhas, porém, não 

arrolou sequer uma testemunha para ser ouvida em juízo. Tal ônus lhe 

pertence: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; ...”. Assim, não se vislumbram nos autos o 

preenchimento dos pressupostos imprescindíveis a responsabilidade civil: 

ação/omissão, nexo e resultado (art. 186, do CC), incumbência do 

Requerente. É o que orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto a incumbência 

do Requerente, verbis: “São aqueles que, se provados, levam à 

conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não de 

determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo 

direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os 

respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, 

afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de 

direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena 

de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato 

constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o 

autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in: 

Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) A 

jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA PROVA 

- INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA I - A 

sistemática processual civil determina que o ônus da prova compete a 

quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos fatos. Por sua 

vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo compasso da 

lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu o princípio da 

persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao juiz livre 

convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas contidas nos 

autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das provas. II - 

Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo art. 333, I, 

do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas idôneas com a 

finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento da demanda. 

VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 - 4ª T. - Rel. 

Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) Nesse sentido: 

“TJ-DF - 07125590620158070016 0712559-06.2015.8.07.0016 (TJ-DF) 

Data de publicação: 25/10/2016 Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS 

NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Impossível a admissão de documentos produzidos e juntados aos autos 

com o nítido propósito de se suprir a preclusão operada pelo 

comportamento da própria parte autora. Apresentados documentos 

preexistentes apenas em sede recursal, em especial o comprovante de 

pagamento da comissão de corretagem no bojo do Recurso Inominado, 

deve a parte sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada, 

segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do NCPC , motivo 

pelo qual não conheço dos documentos apresentados com a peça 

recursal. II. Conforme dispõe o artigo 373 , I , do Novo Código de Processo 

Civil , ?o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito.? No caso concreto, o autor não demonstrou nos autos o 

efetivo desembolso do valor a título de comissão de corretagem para que 

se pudesse abrir o debate de possível ressarcimento. III. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente nas 

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

contudo suspendo o seu pagamento na forma do art. 98 , § 3º , do NCPC . 

IV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no 

artigo 46 da Lei nº 9.099 /95” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

REQUERENTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

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. Água Boa/MT, 23 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VERISSIMO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001248-45.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ARRAS OU SINAL]. REQUERENTE: JOSE 

VERISSIMO DA SILVA NETO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu 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 
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INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por JOSE VERISSIMO DA 

SILVA NETO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde o requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

10% (dez por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que recebeu a título de entrada somente o valor de 

R$2.376,00 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais), uma vez que o 

preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas no 

respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90 Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, 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 Requerida 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 restituição 

de valores pagos indevidamente – a parte Requerente 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 

Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Requerente 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 Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Requerente não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a versão 

apresentada é inverossímil e os documentos encartados em sua inicial são 

insuficientes a fim de firmar uma opinião deste juízo. Ademais, importante 

salientar que o respectivo comprovante de transferência bancária 

anexado aos autos pelo autor não comprova o vínculo com a empresa 

requerida, tampouco que seja do proprietário da imobiliária intermediária 

responsável pelas vendas. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

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

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

verifique o nexo de causalidade; entendo que em casos como estes, só 

se admite um juízo condenatório quando a prova da conduta culposa seja 

inequívoca; o que só seria possível com apresentação de testemunhas 

pela Requerente, já que inexistem recibos ou comprovantes de pagamento 

das parcelas anexado aos autos. Outrossim, importante dar relevo para o 

fato que o próprio Requerente requereu em audiência conciliatória 

marcação de audiência de instrução a fim de prestar depoimento pessoal 

e apresentar testemunhas, porém, não arrolou sequer uma testemunha 

para ser ouvida em juízo. Assim, não se vislumbram nos autos o 

preenchimento dos pressupostos imprescindíveis a responsabilidade civil: 

ação/omissão, nexo e resultado (art. 186, do CC), incumbência do 

Requerente. É o que orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto a incumbência 

do Requerente, verbis: “São aqueles que, se provados, levam à 

conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não de 

determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo 

direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os 

respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, 

afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de 

direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena 

de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato 

constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o 

autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in: 

Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) A 

jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA PROVA 

- INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA I - A 

sistemática processual civil determina que o ônus da prova compete a 

quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos fatos. Por sua 

vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo compasso da 

lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu o princípio da 

persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao juiz livre 

convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas contidas nos 

autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das provas. II - 

Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo art. 333, I, 

do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas idôneas com a 

finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento da demanda. 

VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 - 4ª T. - Rel. 

Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) Nesse sentido: 

“TJ-DF - 07125590620158070016 0712559-06.2015.8.07.0016 (TJ-DF) 

Data de publicação: 25/10/2016 Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DOCUMENTOS JUNTADOS 

NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. 

Impossível a admissão de documentos produzidos e juntados aos autos 

com o nítido propósito de se suprir a preclusão operada pelo 

comportamento da própria parte autora. Apresentados documentos 

preexistentes apenas em sede recursal, em especial o comprovante de 

pagamento da comissão de corretagem no bojo do Recurso Inominado, 

deve a parte sujeitar-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada, 

segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do NCPC , motivo 

pelo qual não conheço dos documentos apresentados com a peça 

recursal. II. Conforme dispõe o artigo 373 , I , do Novo Código de Processo 

Civil , ?o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito.? No caso concreto, o autor não demonstrou nos autos o 

efetivo desembolso do valor a título de comissão de corretagem para que 

se pudesse abrir o debate de possível ressarcimento. III. Recurso 

conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente nas 

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

contudo suspendo o seu pagamento na forma do art. 98 , § 3º , do NCPC . 

IV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no 

artigo 46 da Lei nº 9.099 /95” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

REQUERENTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

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. Água Boa/MT, 23 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001627-83.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: GILBERTO 

APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

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

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS propostas por GILBERTO APARECIDA DA SILVA em face de 

CLARO S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que teve seu nome 

incluído aos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da 

empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer serviços 

desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. Citada, a ré apresentou sua defesa, aduzindo pela regular 

contratação e existência de contrato entre as partes, bem como exercício 

regular de direito pela inclusão do nome do autor nos cadastros de 

proteção ao crédito ante o inadimplemento das faturas de telefonia. 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 negativação indevida – 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, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com extrato de negativação comprovando a 

inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito por ordem da 

empresa reclamada. De outra banda, verifico que a empresa reclamada 

não logrou êxito em modificar os direitos da parte autora, pois não juntou 

em sua peça de defesa o áudio de ligação comprovando a contratação 

dos serviços, impugnando genericamente os pedidos da inicial sem trazer 

à baila qualquer tipo de comprovação nesse sentido, não cumprindo com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desse modo, verifica-se que a 

contratação que deu azo à anotação negativa não foi realizada pelo autor 

mas sim por terceiro não autorizado. Resta, pois, cristalina a 

responsabilidade da empresa Reclamada, ainda que objetivamente, no 

evento que causou os danos suportados pelo Reclamante, ou seja, a 

inclusão indevida de seu nome nos bancos de dados restritivos de crédito, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. DO DANO MORAL No entanto, no que tange a 

reparação a título de danos morais, impera constar que diante dos 

documentos acostados à inicial, denota-se que o autor tem diversos 

registros de inadimplência perante outras empresas. Entretanto, verifico 

que trata-se de registros posteriores a inclusão do nome do autor nos 

órgãos restritivos de crédito por ordem da empresa reclamada, razão pela 

qual mantenho o entendimento que os danos morais é perfeitamente válido 

na situação posta em exame. Assim, no tocante ao pedido de reparação a 

título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e 

passível de indenização, posto que a inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito em razão de dívida desconhecida supera os limites 

do mero aborrecimento. Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia 

Turma Recursal: “RECURSO CIVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RECURSO CIVEL INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO COM 

EMPRESA DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME AUSENCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PRINCIPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral ajuizada por ANTONIO CAROLINO DE SOUZA 

em desfavor de GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA o qual o reclamado 

afirma ter sido surpreendido com a inclusão de seu nome no SERASA por 

motivo de suposto débito contraído em face da reclamada, sem que, 

contudo, tenha celebrado qualquer contrato com a empresa. Afirma que a 

inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes foi, assim, fruto de 

conduto negligente da reclamada, causadora de abalo psicológico e dor 

moral.Aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/90), vez que a relação travada entre as partes em litígio é de 

consumo. 2. O dano moral decorre de uma violação de direitos da 

personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da 

vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da 

personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, 

desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do 

cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, 

cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, 

punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança 

jurídica. 3. A responsabilidade preconizada pelo Código do Consumidor é 

objetiva, não havendo que se questionar a ilicitude do ato praticado ou 

aferição de dolo ou culpa, basta que o defeito na prestação dos serviços 

tenha acarretado algum dano ao consumidor, que exsurge o dever de 

indenizar inerente do risco da atividade. 4. Insta ressaltar que, a teor do 

comando grafado no artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do CDC, a 

recorrente somente se eximiria de responsabilidade sobre o fato em 

comento se conseguisse provar a legalidade do débito que originou o 

protesto do titulo, e não sendo comprovado, exsurge o dano moral, dado 

os prejuízos sofridos pela reclamada quanto à sua honorabilidade, pois 

toda a conduta irregular da recorrente produziu ofensa moral à 

personalidade da recorrida, impondo-se, via de conseqüência, a 

condenação da recorrente à reparação do dano por ela causado. 5. A 

respeito da prova do dano, ressalte-se que o dever de indenizar por 

danos morais decorre do eventus damni, independentemente de ter ou não 

prova consubstanciada, uma vez que advém de uma experiência íntima e 

pessoal da vítima. 6. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, 

o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o 

grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve objetivar uma 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o 

causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 7. É de se 

ressaltar, ainda, a desorganização da parte requerida para com a 

administração da sua atividade, pois reiteradamente demandas são 

propostas pelos consumidores em razão da má prestação de serviço da 

operadora, a qual insiste em manter a mesma política de atendimento aos 

clientes. Dessa maneira, a verba indenizatória deve ser fixada de modo a 

atender a função pedagógica da condenação. 8. Sendo assim, o valor 

estipulado na decisão singular (R$7.000,00), a título de indenização por 

danos morais, afigura-se adequado, porque foram observados os critérios 

pertinentes recomendados pela doutrina e jurisprudência sem que tenha 

havido qualquer excesso. A escorreita e elogiável fundamentação jurídica 

da sentença monocrática observou as circunstâncias da lide, a condição 

socioeconômica das partes, bem como o grau de culpa do causador do 

dano, a gravidade e intensidade da ofensa moral, sendo que não olvidou 

da finalidade compensatória, pedagógica e preventiva da indenização. O 

valor fixado se molda à recomposição do dano, refletindo com adequação 

o instituto da justa reparação. Os critérios adotados pelo Douto 

magistrado, portanto, obedecem a orientação da doutrina e jurisprudência 
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atual das Turmas Recursais, bem assim o valor respectivo, que não 

diverge da hodierna Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

detentor da atribuição de unificar a interpretação da lei federal. 9. Confira 

o precedente: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.1. O 

Tribunal de origem condenou a instituição financeira, ora recorrente, ao 

pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, 

em razão de negativação indevida do nome do autor em órgão restritivo de 

crédito.2. Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, 

pelas instâncias ordinárias, do montante indenizatório do dano moral, em 

flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

é possível a revisão, nesta Corte, de aludida quantificação. Precedentes.3. 

Consideradas as peculiaridades do caso em questão e os princípios retro 

mencionados, o quantum fixado pelo Tribunal a quo a título de danos 

morais mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos 

prejuízos advindos do evento danoso. 4. Destarte, ajustando-se o valor 

reparatório aos parâmetros adotados nesta Corte, e assegurando ao 

lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido, 

restabeleço o valor indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau, 

fixando-o na quantia certa de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Nas 

indenizações por danos moral, o termo inicial para a incidência da 

correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor. In casu, a partir 

da sentença de primeiro grau. Precedentes.6. Recurso parcialmente 

conhecido e, nesta parte, provido."(REsp 648312 / PB ; RECURSO 

ESPECIAL 2004/0043180-0 Ministro JORGE SCARTEZZINI T4 - QUARTA 

TURMA DJ 09.10.2006 p. 307). 10. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários 

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

condenação. É como voto. (RI 408/2008, DRA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 17/04/2008, Publicado no DJE 

07/05/2008)” Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da 

medida, a vulnerabilidade técnica da parte reclamante, bem como ausência 

de comprovação de constrangimentos decorrentes da situação, revela-se 

razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa 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) DECLARAR a inexistência do contrato que originou a 

negativação do nome do requerente nos bancos de dados dos serviços 

de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos solicitando a imediata exclusão do nome do 

autor, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) e incorrer no 

cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

Reclamada CLARO S.A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante GILBERTO APARECIDA DA SILVA no valor de 

R$ 5.000 (cinco 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. Água Boa/MT, 23 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001671-05.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

REGINALDO EVANGELISTA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não 

compareceu à audiência instrutória, tampouco manifestou nos autos 

justificando sua ausência. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, 

inciso I da Lei 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;” Outrossim, cumpre destacar que o Enunciado nº 

28, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Assim, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Ademais, CONDENO a parte reclamante 

ao pagamento de custas processuais, ao qual sugiro seja fixado no valor 

mínimo, bem como demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos, nos termos do art. 51, § 2º da Lei 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 23 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANISCLEI HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001675-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WANISCLEI HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência 

lançada na certidão da movimentação Id. nº 11717449. Assim, 

desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação Id. nº 11717449 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 
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(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária a intimação das partes, 

vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte autora 

requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como já 

referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 23 de março de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA KIST FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MOURA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001689-26.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E VENDA]. REQUERENTE: DAIANA KIST 

FONSECA REQUERIDO: ADRIANA MOURA DOS SANTOS Vistos, etc. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente e para fins de evitar possível 

arguição de nulidade futura, deve ser consignado a validade da citação 

efetuada pelo oficial de justiça conforme documento de id 10681165, 

efetuadas no endereço do Reclamado. Nesse sentido, nossa Egrégia 

Turma Recursal firmou entendimento: “RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - CITAÇÃO POR CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA 

NO ENDEREÇO DO RECLAMADO - VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO 

FONAJE - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - 

INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 do FONAJE, "A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 2. 

Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo o reclamado 

revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência do 

pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)” Entretanto, mesmo após 

tomar conhecimento da ação proposta, verifico que a requerida quedou-se 

inerte e não compareceu à audiência de conciliação designada, tampouco 

justificou sua ausência ou apresentou defesa, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte requerente é credora da requerida da quantia de R$ 674,50 

(seiscentos e setenta e quatro reais, cinquenta centavos), devidamente 

atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA 

TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte requerente, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a requerida 

ADRIANA MOURA DOS SANTOS ao pagamento da quantia de R$ 674,50 

(seiscentos e setenta e quatro reais, cinquenta centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento da dívida e 

acrescido de juros de mora de 1% 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. Água Boa/MT, 23 de 

Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001152-30.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

PHILIPPE WELLINGTON DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

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

Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se 

confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por PHILIPPE 

WELLINGTON DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida e que 

vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando 

em dia os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado. 

Aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G na 

cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim 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 
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do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, bem como testes 

de medidores de velocidade que comprovam a falha completa na 

prestação dos serviços. De outra banda, verifico que empresa Reclamada 

não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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 DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

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

Reclamante PHILIPPE WELLINGTON DE OLIVEIRA no valor de R$ 3.000 

(três 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. Água Boa/MT, 23 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001405-18.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: JANAINA FERRAZ DE ARRUDA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

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

Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se 

confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 
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apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por JANAINA FERRAZ 

DE ARRUDA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida e que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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 DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante JANAINA FERRAZ DE ARRUDA no valor de R$ 3.000 (três 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. Água Boa/MT, 23 de Março de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001696-18.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: TANIA THAIS GUERRA FERREIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por TANIA THAIS 

GUERRA FERREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida e que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa não comprovam sequer a disposição do sinal 2G na 

cidade, ao contrário do amplamente propagado por meio de publicidade 

local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações efetuadas pela 

Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na 

prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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 
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profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante TANIA THAIS GUERRA FERREIRA no valor de R$ 3.000 (três 

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. Água Boa/MT, 26 de Março de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001699-70.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: JANAINA CELESTINO DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO c/c PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por JANAINA 

CELESTINO DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da requerida 

sendo possuidora da linha nº (66) 9.9937-2059. Aduz pela falta de sinal 

de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte Reclamante não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que a versão 

apresentada é inverossímil, pois os documentos carreados são frágeis e 

insuficientes a fim de amparar a verossimilhança de suas alegações. 

Ademais, importante salientar que para usufruir das benesses do instituto 

da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer prova mínima do 

aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso ordenamento jurídico. 

Em situação semelhante, assim decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: 

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - TELEFONIA - CONSUMIDOR - FALHA NO SINAL - FALTA DE 

PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE 

SER REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do 

ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova 

indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no 

art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. 

Sem a prova de que a linha telefônica se encontrava regular quando 

ocorreu o defeito no fornecimento do serviço reclamado, não podem ser 

reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o 

estabelecido no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 

31/2014, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” Outrossim, 

verifica-se que a Reclamada trouxe aos autos longo histórico de utilização 

da linha telefônica, o que no meu entendimento foram aptos o suficientes a 

fim de modificar os direitos da parte autora, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Por derradeiro, imperioso destacar 

que a pretensão da reclamante seria facilmente comprovada colacionando 

medidores de teste em sua linha a fim de comprovar a falha na prestação 

de serviços da empresa reclamada, pois não fez prova mínima do aludido 

a fim de justificar a inversão do ônus da prova a seu favor, ônus que lhe 

incumbia, razão pelo qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a 

ser imposta na presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA 

DOS DANOS MORAIS propostas na inicial, com a extinção do processo 

com julgamento do mérito. 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. 

Água Boa/MT, 26 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 
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de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001698-85.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: CRISLHEI DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

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

Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se 

confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por CRISLHEI DA 

SILVA FERREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida e que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 
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o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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 DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante CRISLHEI DA SILVA FERREIRA no valor de R$ 3.000 (três 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. Água Boa/MT, 27 de Março de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001697-03.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE ASSIS MACHADO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por MARIA DE FATIMA 

DE ASSIS MACHADO em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida e que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado. Aduz pela 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, ônus 

que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa 

não comprovam a disposição do sinal 4G na cidade, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações efetuadas pela 

Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na 

prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 
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prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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 DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante MARIA DE FATIMA DE ASSIS MACHADO no valor de R$ 3.000 

(três 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. Água Boa/MT, 27 de Março de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001460-66.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de dois 

anos com o número (66)99928-940 e, de tanto a operadora insistir e com a 

oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o Reclamante 

aderiu ao plano acordado no valor de R$ 27,82 (vinte e sete reais e oitenta 

e dois centavos) mensais, o mais barato na ocasião, sendo VIVO 

CONTROLE. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$ 51,16 (cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), valor esse acima do contratado, sem 

seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal 

de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 
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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, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa não comprovam e tampouco atestam o fornecimento de 

Internet 4G na cidade, ao contrário do amplamente propagado por meio de 

suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, imperioso destacar que as 

faturas colacionadas em sua defesa no tocante ao registro de ligações 

efetuadas pelo reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do 

sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo 

que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa 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. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. 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 TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI no valor de R$ 3.000 (três 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). Deverá a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de internet da 

linha da parte autora, devendo tão somente manter o número ativo na 

modalidade pré-pago. 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. 

Água Boa/MT, 27 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001254-52.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ADIR FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 
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juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por ADIR FERREIRA DE SOUZA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de dois 

anos com o número (66) 99956-3223 e, de tanto a operadora insistir e com 

a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o Reclamante 

aderiu ao plano acordado no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos) mensais, o mais barato na ocasião, sendo 

VIVO CONTROLE. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar 

suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$ 51,16 (cinquenta 

e um reais e dezesseis centavos), valor esse acima do contratado, sem 

seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal 

de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – 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, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil, pois os 

documentos carreados são frágeis e insuficientes a fim de amparar a 

verossimilhança de suas alegações. Ademais, importante salientar que 

para usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus da prova, 

deve o autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito não é 

absoluto em nosso ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim 

decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - 

CONSUMIDOR - FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA 

ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO 

PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma 

de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não 

dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos 

fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 31/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” Outrossim, verifica-se que a Reclamada 

trouxe aos autos longo histórico de utilização da linha telefônica, o que no 

meu entendimento foram aptos o suficientes a fim de modificar os direitos 

da parte autora, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Por derradeiro, imperioso destacar que a pretensão do reclamante 

seria facilmente comprovada colacionando medidores de teste em sua 

linha a fim de comprovar a falha na prestação de serviços da empresa 

reclamada, pois não fez prova mínima do aludido a fim de justificar a 

inversão do ônus da prova a seu favor, ônus que lhe incumbia, razão pelo 

qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a ser imposta na 

presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS propostas na inicial, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito. 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. 

Água Boa/MT, 27 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001255-37.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

ADIR FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que o presente processo possui 

c o n e x ã o  c o m  o s  f a t o s  d e b a t i d o s  n o s  a u t o s  n . 

1001254-52.2017.8.11.0021, em trâmite neste mesmo Juízo. Nota-se ainda 

que os autos 1001254-52.2017.8.11.0021, em trâmite neste juízo foram 

julgados improcedentes, razão pela qual reputo como principais. O art. 485 

do Código de Processo Civil nos diz o seguinte: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada;” Desta forma, havendo coisa julgada, a 

qual, conforme art. 337, inciso VII e § 4º do NCPC, ocorre coisa julgada 

quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em 

julgado, caberá ao juiz prevento julgar o mérito da demanda e excluir a 

competência do outro juízo que também recebeu ação idêntica, razão pela 

qual SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso V do NCPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 
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presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 27 de Março de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001257-07.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

MARIA TAVARES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por MARIA TAVARES DOS SANTOS em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de dois 

anos e, de tanto a operadora insistir com a oferta de planos cada vez mais 

vantajosos para o cliente, a Reclamante aderiu ao plano acordado no valor 

de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), mensais, o 

mais barato na ocasião. Sustenta ainda que ao passar dos meses e 

analisar suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em 

valores mais elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$ 

77,61 (setenta e sete reais e sessenta e um centavos), valor esse acima 

do contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, 

aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de 

Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim 

pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência 

do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte Reclamante não 

logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez 

que a versão apresentada é inverossímil, pois os documentos carreados 

são frágeis e insuficientes a fim de amparar a verossimilhança de suas 

alegações. Ademais, importante salientar que para usufruir das benesses 

do instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer prova 

mínima do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso 

ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim decidiu nossa 

Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - CONSUMIDOR - 

FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma de Proteção 

ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o 

consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos 

alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 31/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” Outrossim, verifica-se que a Reclamada 

trouxe aos autos longo histórico de utilização da linha telefônica, o que no 

meu entendimento foram aptos o suficientes a fim de modificar os direitos 

da parte autora, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Por derradeiro, imperioso destacar que a pretensão do reclamante 

seria facilmente comprovada colacionando medidores de teste em sua 

linha a fim de comprovar a falha na prestação de serviços da empresa 

reclamada, pois não fez prova mínima do aludido a fim de justificar a 

inversão do ônus da prova a seu favor, ônus que lhe incumbia, razão pelo 

qual a improcedência dos pedidos é medida de rigor a ser imposta na 

presente ação. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS propostas na inicial, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito. 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. 

Água Boa/MT, 27 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 - 
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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, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001246-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PATRICIA JACINTO FERRAZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) C/C LIMINAR PARA RETIRADA DE NOME DE SPC E 

SERASA EXPERIAN proposta por PATRICIA JACINTO FERRAZ em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é assinante do plano da operadora vivo/SA há mais de dois 

anos e, de tanto a operadora insistir com a oferta de planos cada vez mais 

vantajosos para o cliente, a Reclamante aderiu ao plano acordado no valor 

de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) mensais, o mais 

barato na ocasião. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar 

suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$51,00 (cinquenta 

e um reais), valor esse acima do contratado, sem seu consentimento e 

sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e 

que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de 

Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de 

disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, bem como retirada de seu nome dos cadastros 

de inadimplentes e reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte autora, 

aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem 

como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – 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, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito, uma vez que a versão apresentada é inverossímil, pois os 

documentos carreados são frágeis e insuficientes a fim de amparar a 

verossimilhança de suas alegações. Ademais, importante salientar que 

para usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus da prova, 

deve o autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito não é 

absoluto em nosso ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim 

decidiu nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - 

CONSUMIDOR - FALHA NO SINAL - FALTA DE PROVA EFETIVA DA 

ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO 

PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Norma 

de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não 

dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos 

fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. Sem a prova de que a 

linha telefônica se encontrava regular quando ocorreu o defeito no 

fornecimento do serviço reclamado, não podem ser reconhecidos os 

prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do 

art. 333 do Código de Processo Civil. (RI 31/2014, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” Ressalta-se que no tocante a qualidade 

dos serviços prestados pela reclamada seria facilmente comprovada 

colacionando medidores de teste em sua linha a fim de comprovar a falha 

na prestação de serviços da empresa, pois não fez prova mínima do 

aludido a fim de justificar a inversão do ônus da prova a seu favor, ônus 

que lhe incumbia, razão pelo qual a improcedência dos pedidos é medida 

de rigor a ser imposta na presente ação. Outrossim, verifica-se que a 

Reclamada logrou demonstrar a legitimidade da negativação do nome da 

parte autora por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar ante a inadimplência de suas 

obrigações contratuais, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS propostas na inicial, com a extinção do processo com 

julgamento do mérito. 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. 

Água Boa/MT, 31 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JOSE PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001629-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ITAMAR JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Homologo o acordo entabulado entre 

as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código 

de Processo Civil. 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. 

Água Boa/MT, 31 de março de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANISCLEI HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001674-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WANISCLEI HENRIQUE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência 

lançada na certidão da movimentação Id. nº 11717397. Assim, 

desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação Id. nº 11717397 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária a intimação das partes, 

vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte autora 

requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como já 

referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 31 de março de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-41.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. DOS SANTOS VESTUARIO E ACESSORIOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MACHADO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010197-41.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: L. F. DOS SANTOS VESTUARIO 

E ACESSORIOS - ME EXECUTADO: VERA LUCIA MACHADO DE SOUZA 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada do despacho id 9995652 dos autos para requerer o 

que entende devido e indicar bens à penhora, contudo, deixou transcorrer 

in albis o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação. 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, não existindo bens 

penhoráveis de propriedade do devedor, deve o feito ser extinto, 

eventualmente remetendo-se o exequente às vias ordinárias. Diante do 

exposto, em razão da comprovada ausência de bens penhoráveis, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 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. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 31 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010313-76.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PAIXAO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THARIANA DA SILVA BELMIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010313-76.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ELIANA PAIXAO - ME 

EXECUTADO: THARIANA DA SILVA BELMIRO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora foi devidamente intimada do despacho id 

11118134 dos autos para requerer o que entende devido e indicar bens à 

penhora, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo de 05 (cinco) dias 

sem manifestação. 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, não existindo bens penhoráveis de propriedade do 

devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o 

exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em razão da 
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comprovada ausência de bens penhoráveis, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. 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. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 31 

de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-71.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO BUENO DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RAMOS DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010001-71.2014.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIANO BUENO DA LUZ 

REQUERIDO: FRANCISCO RAMOS DE SOUZA NETO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou informando 

que o executado não tem bens passíveis de penhora, requerendo assim o 

arquivamento do feito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

a do Código de Processo Civil. 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. Água Boa/MT, 31 de março de 2018 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010202-92.2016.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Citada, a empresa reclamada arguiu preliminar, de modo que passo a 

apreciá-la. Sustenta pela ausência de juntada do comprovante de 

residência em nome da parte autora, pugnando assim pela incompetência 

do foro do domicilio do autor com a extinção do processo sem julgamento 

do mérito. Rejeito a preliminar, pois verifico que o autor colacionou todos 

os documentos necessários a fim de possibilitar o ingresso no judiciário. 

Ademais, não se pode olvidar que no Brasil é prática comum e rotineira 

faturas de consumo de energia e água estar em nome de terceiros, ainda 

mais quando se trata de imóveis alugados, não podendo a partir deste fato 

impossibilitar o ingresso daqueles que necessitam do provimento 

jurisdicional a fim de satisfazer seus direitos, o que iria de encontro aos 

princípios norteadores do rito especial, quais sejam, da informalidade, 

celeridade e simplicidade. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por MANOEL FERREIRA DA CRUZ em face 

de OI S.A, onde a parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de fraude 

decorrentes da má prestação de serviços telefônicos da empresa ré, pois 

teve seu nome negativado por utilização indevida de seus documentos, 

pleiteando ao final indenização a título de danos morais. Citada, a ré 

apresentou sua defesa, aduzindo pela regular contratação e existência de 

contrato entre as partes, bem como exercício regular de direito pela 

inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ante o 

inadimplemento das faturas de telefonia. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte ré, tenho que o direito milita em parte a favor da parte 

autora, pois não apresentou provas capazes de modificar os direitos do 

autor, nos termos do art. 373, II, do NCPC, visto que o autor apresentou 

provas satisfatórias (registro de inadimplência, boletim de ocorrência) que 

comprovam todas as suas alegações. Ademais, não juntou em sua peça 

de defesa o contrato com a suposta assinatura do autor, tampouco áudios 

de ligação comprovando a contratação, impugnando genericamente os 

pedidos da inicial sem trazer à baila qualquer tipo de comprovação nesse 

sentido. Portanto, sendo pontos não contestados, devem ser aceitos como 

verdadeiros, o que influi decisivamente neste julgamento. Desse modo, 

verifica-se que a contratação que deu azo à anotação negativa não foi 

realizada pelo autor mas sim por terceiro não autorizado. Resta, pois, 

cristalina a responsabilidade da empresa Ré, ainda que objetivamente, no 

evento que causou os danos suportados pelo Autor, ou seja, a inclusão 

indevida de seu nome nos bancos de dados restritivos de crédito, o que, 

por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. DO DANO MORAL No entanto, no que tange a 

reparação a título de danos morais, impera constar que diante dos 

documentos acostados à inicial, denota-se que o autor tem diversos 

registros de inadimplência perante outras empresas, pois inobstante as 

declarações do autor que foi vítima de fraude nesses casos, não trouxe 

aos autos qualquer comprovação nesse sentido. Tal ônus lhe pertence, 

nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e 

não apenas alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano 

moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização 

por danos morais, pois de acordo com os documentos carreados aos 

autos, restou comprovado que o mesmo possuía restrições preexistentes 

em seu nome no SPC/SERASA à data da inclusão da restrição pela 

requerida. Aliás, a respeito deste tema, importante colacionar o 

entendimento esposado pela nossa Egrégia Turma Recursal Cível do Mato 

Grosso: (GRIFO) “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 
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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 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

mantendo-se a tutela, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de DECLARAR a inexistência do contrato que originou a 

negativação do nome do autor nos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de oficio para 

os respectivos órgãos solicitando a imediata exclusão de seu nome, sob 

pena de multa R$ 3.000,00 (três mil reais) e incorrer no cometimento do 

crime de desobediência. 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. 

Água Boa/MT, 31 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-14.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOLENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANAPROGRAM.COM - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010149-14.2016.8.11.0021 REQUERENTE: ARIOLENE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: PANAPROGRAM.COM - COMERCIO DE 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para requerer o que entender de direito e impulsionar o feito, no 

entanto, manteve-se inerte e deixou transcorrer in albis o prazo de 10 

(dez) dias sem apresentar manifestação. Sendo assim, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso III do NCPC. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Água Boa/MT, 31 de Março de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010152-37.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA FRIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM GENICE DA CAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010152-37.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLENE MARIA FRIES 

EXECUTADO: CARMEM GENICE DA CAS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente foi devidamente 

intimada para impulsionar o feito, no entanto, manteve-se inerte e deixou 

transcorrer in albis o prazo de 10 (dez) dias sem apresentar 

manifestação. Sendo assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do NCPC. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Água Boa/MT, 02 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-94.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ PALAORO (REQUERENTE)

VALDIR LUIZ PALAORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010036-94.2015.8.11.0021 REQUERENTE: ANDERSON LUIZ PALAORO, 

VALDIR LUIZ PALAORO REQUERIDO: CLAUDIA ARANTES DA SILVA 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que apesar de 

devidamente intimado na pessoa de seu advogado, o reclamante deixou 

transcorrer in albis o prazo de 10 (dez) dias para manifestação com 

indicação de novo endereço com a finalidade de citar a reclamada. Assim 

sendo, tendo em vista que no âmbito dos juizados especiais não há a 

possibilidade de citação por edital ou por hora certa, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 02 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 
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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, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-52.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IPANEMA PISCINAS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010140-52.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: IPANEMA PISCINAS E OBRAS 

DE ALVENARIA LTDA - EPP EXECUTADO: DIOGO RODRIGUES MACIEL 

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

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que o reclamante 

saiu intimado da audiência conciliatória para apresentar novo endereço 

para fins de citação do reclamado, entretanto, deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação com indicação de novo endereço. Assim sendo, 

tendo em vista que no âmbito dos juizados especiais não há a 

possibilidade de citação por edital ou por hora certa, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 02 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010262-65.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE LEVINO DE OLIVEIRA FANTINATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010262-65.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: ARLETE LEVINO DE OLIVEIRA 

FANTINATO Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu 

a extinção da ação, conforme pedido de desistência lançada na certidão 

da movimentação Id. nº 11092035. Diante do acima exposto, nos termos 

do artigo 485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 11092035 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 2 de abril de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010252-21.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DIVINO VIEGA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE LIMA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010252-21.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: WEVERTON DIVINO VIEGA DE 

JESUS EXECUTADO: RENATO DE LIMA SOUZA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante requereu arquivamento da ação, conforme 

pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. nº 

12263791. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 12263791 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 2 de abril de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-85.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INDIAMAR MARIA ANTUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERENICE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010002-85.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: INDIAMAR MARIA ANTUNES 

EXECUTADO: MARIA BERENICE RODRIGUES Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora manifestou nos autos informando que 

recebeu a totalidade do débito, requerendo assim o arquivamento do feito. 

Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil. 

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. Água Boa/MT, 2 de abril de 2018 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 
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esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010230-94.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARIA WAGNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINARA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010230-94.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: IVANI MARIA WAGNER 

EXECUTADO: TAINARA PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora manifestou nos autos informando que 

recebeu a totalidade do débito, requerendo assim o arquivamento do feito. 

Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil. 

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. Água Boa/MT, 2 de abril de 2018 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-86.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010183-86.2016.8.11.0021 REQUERENTE: VINICIUS BALDO REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Afigura-se 

pertinente registrar que este processo envolve pedido de reconhecimento 

da não incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão e Distribuição de energia, sendo de rigor a suspensão de 

sua tramitação (Tema 176), conforme determinado no Recurso 

Extraordinário n.º 593.824-7 – RG/SC, Relator Min. Edson Fachin, j. 

21/10/2016: ”Reconhecida a Repercussão geral, impende a suspensão do 

processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente 

questão e tramitem no território nacional, por força do artigo 1.035, §5.º do 

CPC.” Segue a ementa: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. 

INCIDÊNCIA. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA 

(DEMANDA DE POTÊNCIA). RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA 

QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 

Referido recurso foi interposto contra parte do acórdão que julgou 

inconstitucional a inclusão dos valores pagos a título de demanda 

contratada na base de cálculo do ICMS, entendendo que, em operação 

com energia elétrica, o ICMS deve recair apenas sobre seu consumo 

efetivo, por traduzir verdadeira circulação de mercadoria. Portanto, 

verifica-se que a decisão do referido Recurso Extraordinário refletirá 

diretamente no objeto da presente ação. Assim, a fim de que seja 

observada a sistemática da repercussão geral, determino a suspensão da 

presente ação até decisão do Recurso Extraordinário n.º 593.824-7 – 

RG/SC. Tendo notícia do julgamento, a escrivania 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 escrivania tome 

providencias para que os presentes autos digitais aguardem no escaninho 

específico com a respectiva marcação do sistema atinente aos feitos 

suspensos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 6 de abril 

de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-71.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR MENTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010184-71.2016.8.11.0021 REQUERENTE: LEONIR MENTZ REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Afigura-se 

pertinente registrar que este processo envolve pedido de reconhecimento 

da não incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão e Distribuição de energia, sendo de rigor a suspensão de 

sua tramitação (Tema 176), conforme determinado no Recurso 

Extraordinário n.º 593.824-7 – RG/SC, Relator Min. Edson Fachin, j. 

21/10/2016: ”Reconhecida a Repercussão geral, impende a suspensão do 

processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente 

questão e tramitem no território nacional, por força do artigo 1.035, §5.º do 

CPC.” Segue a ementa: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. 

INCIDÊNCIA. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA 

(DEMANDA DE POTÊNCIA). RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA 

QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 

Referido recurso foi interposto contra parte do acórdão que julgou 

inconstitucional a inclusão dos valores pagos a título de demanda 

contratada na base de cálculo do ICMS, entendendo que, em operação 

com energia elétrica, o ICMS deve recair apenas sobre seu consumo 

efetivo, por traduzir verdadeira circulação de mercadoria. Portanto, 

verifica-se que a decisão do referido Recurso Extraordinário refletirá 

diretamente no objeto da presente ação. Assim, a fim de que seja 

observada a sistemática da repercussão geral, determino a suspensão da 

presente ação até decisão do Recurso Extraordinário n.º 593.824-7 – 

RG/SC. Tendo notícia do julgamento, a escrivania 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 escrivania tome 

providencias para que os presentes autos digitais aguardem no escaninho 

específico com a respectiva marcação do sistema atinente aos feitos 
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suspensos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 6 de abril 

de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

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 PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-91.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MARTINS FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO ÓLEO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BAIOCCHI DE VASCONCELOS ELIAS OAB - GO0030605A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010215-91.2016.8.11.0021; Valor causa: R$ 4.550,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELSON MARTINS FABIANO Parte Ré: REQUERIDO: CASA 

DO ÓLEO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, aponta-se que a preliminar 

de inépcia da inicial não merece acolhida. A petição inicial de ação 

proposta perante o Juizado Especial não se sujeita a rigores técnicos, pelo 

princípio da informalidade que rege a Lei 9.099/95. Rejeito ainda a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS C/C 

LUCROS CESSANTES em face de CASA DO ÓLEO, onde o reclamante 

narra, em síntese, que sofreu prejuízos de ordem material em seu veículo 

decorrentes da má-prestação de serviços da empresa reclamada, 

asseverando que efetuou a troca de óleo de seu automóvel e no mesmo 

dia veio a apresentar falha mecânica em seu funcionamento, pugnando 

assim por reparação a título de danos materiais, bem como lucros 

cessantes que entende ter sofrido em razão desses fatos. Em sua peça 

contestatória a Reclamada refuta os argumentos veiculados pelo 

Reclamante, aduzindo, em apertada síntese, que não há essa exigência 

apresentada pelo perito, pois não há como atribuir mais credito ao 

mecânico do que as normas técnicas especificadas pela fabricante do 

automóvel, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. O pedido autoral é improcedente, senão vejamos. Resta 

incontroverso nos autos que a troca de óleo foi realizada perante o 

estabelecimento comercial da Reclamada; a controvérsia estabelecida 

refere-se à existência de vício ou defeito no produto (óleo). A parte autora 

alega que o produto adquirido não é adequado para o modelo de seu 

automóvel, o que motivou os danos em seu funcionamento. A Reclamada 

por outro lado aponta a inexistência de qualquer vício ou defeito na 

prestação do serviço. Em que pese a presente ação versar sobre relação 

de consumo, tal fato não exime a parte autora de comprovar fatos 

constitutivos de seu direito. Ocorre que o demandante não se desincumbiu 

de seu ônus, não comprovando qualquer irregularidade ou defeito no 

funcionamento de seu veículo decorrentes da má-prestação de serviços 

da empresa reclamada. Com efeito, se o Reclamante não fez prova boa e 

cabal do fato constitutivo de seu direito, a pretensão reparatória, por 

danos materiais, não poderia comportar juízo de procedência. A dúvida ou 

insuficiência de prova quanto à fato constitutivo milita contra o autor da 

demanda: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; (...)”. Ademais, o documento juntado a inicial 

denominado “laudo do mecânico” não comprova com exatidão o nexo de 

causalidade entre o fato e o dano experimentado em seu veículo, 

tampouco que trata-se de profissional qualificado para elaboração da tal 

documento, razão pela qual desconsidero para fins de comprovação do 

alegado dano material. Diante do contexto fático que se apresenta os 

autos, verifica-se a impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente 

e justa sem que se verifique o nexo de causalidade; entendo que em 

casos como estes, só se admite um juízo condenatório quando a prova da 

conduta culposa seja inequívoca; o que o reclamante não logrou êxito em 

comprovar. Assim, não se vislumbram nos autos o preenchimento dos 

pressupostos imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, 

nexo e resultado (art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que 

orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, 

verbis: “São aqueles que, se provados, levam à conseqüência jurídica 

pretendida pelo autor. A relevância ou não de determinado fato para a 

produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele 

estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de 

direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles 

pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos 

constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A 

dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita contra o 

autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar 

suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in: Direito processual 

civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) A jurisprudência é 

dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA I - A sistemática 

processual civil determina que o ônus da prova compete a quem se 

beneficiar pelo reconhecimento da existência dos fatos. Por sua vez, o 

artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo compasso da 

lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu o princípio da 

persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao juiz livre 

convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas contidas nos 

autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das provas. II - 

Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo art. 333, I, 

do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas idôneas com a 

finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento da demanda. 

VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 - 4ª T. - Rel. 

Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) No que tange ao 

lucros cessantes, da mesma forma tenho que não merece amparo, pois o 

Requerente deveria apresentar provas irrefutáveis de suas alegações, 

nesse sentido, o que não ocorreu. Assevera-se que, os lucros cessantes 

e emergentes devem ser devidamente comprovados; a mera possibilidade 

de ganho não é suficiente para dar ensejo a indenização; necessário, 

como alhures referido, que seja comprovado o não aferimento de ganhos, 

o conjunto probatório dos autos, portanto, não é suficiente para provar 

efetivamente o prejuízo sofrido pelo Requerente. Vejamos: “INDENIZAÇÃO 

- DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO PARCIAL 

- ÔNUS DA PROVA - AUTOR. A condenação ao ressarcimento de danos 

materiais só pode ser feita na medida exata da sua comprovação, 

inclusive quanto a sua extensão, pois não são eles presumíveis. Os lucros 

cessantes, hipótese de danos materiais, precisam ser cabalmente 

demonstrados para fins de reparação, incumbindo àquele que os alega 

comprová-los de modo inequívoco.(Processo: 100240822841670011 MG 

1 . 0 0 2 4 . 0 8 . 2 2 8 4 1 6 - 7 / 0 0 1 ( 1 ) ;  R e l a t o r ( a ) : J O S É  A N T Ô N I O 

BRAGA;Julgamento: 23/02/2010, Publicação:22/03/2010)” DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE REQUERENTE, com a extinção do processo com 
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julgamento do mérito. 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. 

Água Boa/MT, 10 de Abril de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos 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 PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101758 Nr: 3246-36.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Kauara Fabio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl.73, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta para agendar nova data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 96598 Nr: 216-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernandes Bringhenti, Geverson Ademir 

Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl.102, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 83309 Nr: 2146-51.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Roberto Galli Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 236, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101443 Nr: 3058-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilian Cardoso Machado - 

OAB:27878/GO

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 89, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35679 Nr: 279-57.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alandelon Wanderlei de 

Oliveira - OAB:28027/GO

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 141, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88139 Nr: 2566-22.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudismar Ribeiro dos Passos, Silvaldo Ribeiro 

dos Passos, Guilherme Ribeiro dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 82, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 92101 Nr: 1639-22.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Ferreira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 
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OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Augusto Franciscon 

Reis - OAB:44.320, Elder Ferreira Da Silva - OAB:15619E, Enivaldo R. 

da Silva Junior - OAB:41.025, Francisco Das Chagas Gonçalves Belo 

- OAB:46.139, Leonardo Pimenta Franco - OAB:20.628, Marcella 

Gonçalves Alves - OAB:43.791, Rayane Suellen Rios - OAB:38.256/DF

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 84, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 103110 Nr: 4187-83.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Lopes Proença

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Renato de Moraes - 

OAB:13330-A

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 40, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1024331 Nr: 5804-10.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beltrão de Lima Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jones Mário De Carli - 

OAB:OAB/PR

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 12, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1027747 Nr: 259-22.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelington Carlos Oliveira Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 12, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 90499 Nr: 402-50.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 118, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101370 Nr: 3023-83.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Dantas 

Hernandes - OAB:21.297

 Vistos, etc.

1. Torno sem efeito a decisão de fl. 59, cancelando a audiência 

redesignada, visto a impossibilidade da realização do ato na hora 

aprazada.

 2. Mantenham-se os autos conclusos em gabinete para designar nova 

data para a realização da solenidade, haja vista a necessidade de 

consulta da pauta.

3. CUMPRA-SE.

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93206 Nr: 1334-02.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSSIMAR ANTONIO ZANCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - 

OAB:248096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Ante ao exposto, presentes os requisitos do artigo 7º, III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO a liminar pleiteada, para que a Autoridade Coatora se 

abstenha de exigir o recolhimento do ICMS, de efetuar lançamento nas 

transferências internas ou interestaduais de gado onde o Impetrante seja 

remetente e destinatário. 14. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, 

encaminhando cópia desta decisão e solicitando informações no prazo de 

10 (dez) dias (inciso I do art. 7º da Lei nº 12016/2009).15. DÊ-SE ciência à 

Procuradoria-Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial para que, 

querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 

12.016/09.16. DÊ-SE vista ao MPE, nos termos da Lei de regência.17. 

Após, com ou sem parecer, conclusos para sentença.18. INTIME-SE.19. 

CUMPRA-SE se expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 11 de abril de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25710 Nr: 227-35.2009.811.0020

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 334 de 691



 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: CACILDA DUARTE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em observância 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 cumprimento a fim de 

intimação à parte recorrida para, no prazo de 15 dias, apresentar 

contrarrazões recursais, nos termos do artigo 1.010, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Alto Araguaia - MT, 11 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-45.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 14/05/2018 , às 8:20 horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

12 de abril de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-34.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HERIC SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI OAB - MT20737/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010219-34.2016.8.11.0020 REQUERENTE: HERIC SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. 1. DISPENSO o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada 

informou junto a este juízo o pagamento da execução, conforme petição 

de Num. 10793554, havendo aquiescência tácita da parte exequente 

conforme certidão de Num. 11992115. 3. Desta feita, entendo que o feito 

deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de Processo 

Civil, in verbis: 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”. 4. Isto Posto, 

conforme teor da movimentação Num. 10793554, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, dando por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se 

competente alvará para transferência dos valores já depositados. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-34.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HERIC SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI OAB - MT20737/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Fica Vossa Senhoria intimada a informar, no prazo de 05(cinco) dias, os 

dados bancários para liberação dos valores.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70464 Nr: 876-53.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CONCEIÇÃO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11.225-B/MT

 Vistos.

1. Em consonância com o disposto na Lei N° 9.099/95, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 18 de abril de 2018, às 14 horas.

2. CITE-SE o autor do fato, pessoalmente, para apresentar a defesa prévia 

em audiência de instrução designada acima, da necessidade de 

constituição de advogado ou possibilidade de nomeação de defensor 

dativo. Informando-lhe ainda da faculdade legal de prosseguimento da 

audiência aludida sem sua participação se ausente injusticadamente, bem 

como da produção de provas em audiência, com possibilidade de 

arrolamento de até 05 (cinco) testemunhas no máximo, as quais 

comparecerão independente de intimação ou serão intimadas, se 

oferecido rol com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

3. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 9 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA

 O Doutor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o Senhor GREGOR GIMENEZ NEVES DA SILVA, portador da 

cédula de Identidade Rg nº 2805935-2 SSP/MT, expedida em 30/08/2013, 

inscrito no CPF nº 045.502.281-05, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete II – Símbolo PDA-CNE-VII, do MMº Juiz de Direito da 

2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres , a partir da assinatura do Termo 

de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

Publique-se. registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Barra do Bugres, 11 de abril de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133585 Nr: 699-57.2018.811.0008

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSJ, MCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citação em Cartório

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, compareceu, nesta data 11/04/2018, às 15:00 

horas, a SR ANDERSON CARLOS DA SILVA se deu por citado dos termos 

da presente ação, oportunidade em que recebeu cópia da inicial de fls. 05 

à 07, apondo seu ciente abaixo e o Escrivão advertido-lhe de que não 

havendo resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor na peça vestibular (CPC arts. 285 e 319).

Barra do Bugres - MT, 11 de abril de 2018.

Mara Rejane Zanatta Sansão

Gestora do Cejusc

Citando

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133770 Nr: 817-33.2018.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA CARVALHO 

- OAB:83.638/MG, MERIVALDO FERREIRA DAMACENA - 

OAB:53.847/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Chaves Abdalla - 

OAB:66493/MG

 “Vistos, etc. Defiro a juntada de substabelecimento. Considerando que a 

parte autora não foi localizada no endereço declinado, conforme certidão 

de fls. 56, INTIME-SE o advogado da parte autora para que informe novo 

endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, concluso. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102252 Nr: 3051-90.2015.811.0008

 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: MARIA SUELEIDE PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

Recurso de Apelação foi ofertado no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, querendo, 

apresente contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135056 Nr: 1594-18.2018.811.0008

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE JESUS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 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$ 

229,42(duzentos e vinte nove reais e quarenta e dois centavos)o depósito 

deverá ser efetuado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127181 Nr: 4835-34.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil 

proposto por ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, em face de ADRIAN 

EMANOEL CARDOSO DA SILVA, ADRIEL MICHAEL CARDOSO DA SILVA, 

LEONIO CARDOSO DA SILVA e AGATA ELOÁ CARDOSO DA SILVA, 

menores representados por sua genitora VANESSA EDUARDA NEVES 

CARDOSO, todos qualificados.

 A petição inicial de fls. 05/14 veio instruída com os documentos de fls. 

15/22.

 Determinada a remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

designada a sessão de mediação, esta restou frutífera, conforme termo 

de fl. 28/28 v.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os termos da 

transação não são contrários ao direito razão pela qual, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de fl. 28/28 v.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

mandado ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificação necessárias, 

observando-se que os menores passarão a se chamar, LEONIO 

CARDOSO e AGATA ELOÁ CARDOSO excluindo o nome do pai ADRIANO 

RODRIGUES DA SILVA e dos avós paternos JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 

e JOSEFA GOMES DA SILVA.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO e à DEFENSORIA PÚBLICA.

 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.: 93674 Nr: 3435-87.2014.811.0008

 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: ANA LUCIA RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SANTANA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA OENNING CROTTI - 

OAB:OAB/MT 11.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por JOÃO VICTOR 

RODRIGUES MACHADO menor representado por sua genitora ANA LUCIA 

RODRIGUES MACHADO em face de WAGNER SANTANA MACHADO.

 Intimado a parte autora para dar prosseguimento ao feito, a mesma 

manteve-se inerte fls. 48.

 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 tentada a intimação para dar 

prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 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 JOÃO VICTOR RODRIGUES MACHADO 

menor representado por sua genitora ANA LUCIA RODRIGUES MACHADO 

em face de WAGNER SANTANA MACHADO.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 11 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83951 Nr: 566-88.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Exoneração de Alimentos com Embargos a 

Execução com Pleito de Liminar proposta por SEBASTIÃO FERREIRA DA 

SILVA em face de MICHELE PLACIDO SILVA.

 Às fls. 50 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, 10 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123311 Nr: 2800-04.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE CAETANO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade pelo Rito Ordinário, 

intentada por ODETE CAETANO GUIMARÃES 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. 51).

 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 ODETE CAETANO GUIMARÃES 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, 10 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121274 Nr: 1572-91.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREY & HIDALGO LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GIMENES HIDALDO, 

PASCHOAL GIMENES HILDAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 118, DESIGNO o dia 13 de Junho do ano de 2018, 

às 12h30min, no prédio do Juizado Especial (“Forinho”), situado na Rua 

João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT, para audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, e CITEM-SE os 

requeridos, via correio, conforme requerido às fls. 114, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 No ato da citação deverão os requeridos informarem da impossibilidade 

financeira de contratação de advogado, caso em que serão orientados 

para procurarem a Defensoria Pública.

Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá o 

autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, o Réu 

apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no mesmo 

sentido.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, os requeridos oferecerão contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 

335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação 
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fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Após a audiência de Conciliação/Mediação, voltem-me os autos 

conclusos.

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

 Barra do Bugres/MT, 11 de Abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106127 Nr: 5554-84.2015.811.0008

 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: Marlene Aparecida Masieri da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de 

fls. 62/72 (art. 1.010, § 1º, CPC).

Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, REMETA-SE 

os autos ao E. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com as 

homenagens deste Juízo (art. 1.010, § 3º do CPC).

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87462 Nr: 3249-98.2013.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:MT 8.075

 Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de 

fls. 23/30 (art. 1.010, § 1º, CPC).

Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, REMETA-SE 

os autos ao E. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com as 

homenagens deste Juízo (art. 1.010, § 3º do CPC).

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 12 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99425 Nr: 1294-61.2015.811.0008

 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: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Roberto Silva E Taques - 

OAB:MT. 17.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54357 Nr: 562-85.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Souza Vigo - 

OAB:OAB/MT 17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a exequente quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110899 Nr: 2285-03.2016.811.0008

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18.529

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da sentença p. 97, a seguir transcrita seu dispositivo final, fica 

as partes devidamente intimadas. "Posto isto, considerando que os atos 

das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 90/96, para que produzam seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios fica a cargo do requerido conforme Clausulas Decima Quarta 

e Decima Quinta (fls. 94). Considerando que a data final do pagamento do 

acordo será em 10.05.2019, suspendo o feito até o cumprimento integral 

do acordo. Expirado o prazo, intime-se a parte autora para manifestar-se 

no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121812 Nr: 1889-89.2017.811.0008

 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): RODIMAR VIANA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão do Oficial de Justiça pp. 53/54, intime o autor na 

pessoa de seu advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114141 Nr: 4204-27.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC DOS SANTOS, WILTON RIBEIRO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Proceder a intimação do advogado da parte autora para providênciar as 

custas do funajuris da Comarca de Tangara da Serra no valor de R$ 

100,45(bem como o Distribuidor não oficalizado) em nome JOSUE 
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MATHEUS DE MATTOS. , no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99626 Nr: 1414-07.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo que nos autos consta reconheço a 

incompetência absoluta desse juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente. Intime-se. Após, arquive-se, com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 8639 Nr: 1398-44.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGIZA PORTUGAL CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:47.757-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos.

Intime-se a parte exequente BB Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do 

petitório de fls. 99/102.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 8640 Nr: 1399-29.2001.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGIZA PORTUGAL CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO VITALINO - 

OAB:2937-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos.

Intime-se a parte exequente BB Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do 

petitório de fls. 64/65 e 68/69.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135575 Nr: 1894-77.2018.811.0008

 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: DARLETE APARECIDA AMAJUNEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA E GESTÃO PUBLICA 

- IPGP, ORG. SOCIAL, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Nesse sentido, prelecionam os Tribunais Superiores. In verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA 

PÚBLICA. LEI 12.153/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. EX OFFICIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Nas ações com valor da 

causa até 60 salários-mínimos ajuizadas contra a Fazenda Pública, a 

competência é absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. In 

casu, a demanda não se enquadra em nenhuma das vedações do § 1o do 

art. 2o da Lei 12.153/09. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, AUTOS 

REMETIDOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70067268698, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 16/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70067268698 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

16/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 22/03/2016). 10. Diante do exposto e por tudo que nos autos 

consta, reconheço a incompetência absoluta desse Juízo e DECLINO A 

COMPETÊNCIA para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a 

remessa dos autos ao órgão competente. 11. P. I. C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 83876 Nr: 529-61.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA STABILITO ALBUÊS - OAB:OAB-RO-4266, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:15304

 Posto isso, julga IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o 

fim de absolver o acusado Evandro Luz Santana das imputações de 

infração aos arts. 148, caput, 146, 157, §2º, I, todos do CPB, bem assim 

do art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 386, VII do CPP por não existir 

prova suficiente para condenação.Recolha-se eventual mandado de 

prisão em aberto, o qual fica revogado dado o provimento 

absolutório.Proceda-se com baixas e anotações necessárias, 

comunicando-se ao Cartório Distribuidor Local e aos Institutos Federal e 

Estadual de Identificação.Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Barra do Bugres/MT, 12 de abril de 2018.João Filho de Almeida 

Portela Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500133-90.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DAVID MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A-TRACAO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE RAMIREZ MAIA OAB - SP280643 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

BARRA DO BUGRES , 12 de abril de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 

de decisão exarada nos autos do processo, em trâmite neste juizado. 

Processo: 0500133-90.2014.8.11.0008; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS DAVID 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: A-TRACAO COMERCIAL LTDA A 

presente carta, extraída dos autos acima identificada, tem por finalidade a 

Intimação de Vossa Senhoria, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor da condenação fixado na sentença, 

conforme planilha de cálculos com demonstrativo do crédito apresentada 

pelo exequente, sob pena de ser se acrescido ao valor multa de 10% (dez 
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por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, 

conforme despacho ID 12105777. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Atenciosamente. FRANSCIELLE CRISTINA SORATI Estagiário(a) 

Judiciário(a) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 

DARALAYNE LIMA RONDON 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: 0500133-90.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DAVID MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A-TRACAO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE RAMIREZ MAIA OAB - SP280643 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

BARRA DO BUGRES , 12 de abril de 2018. Processo: 

0500133-90.2014.8.11.0008; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS DAVID MARQUES Parte 

Ré: REQUERIDO: A-TRACAO COMERCIAL LTDA A presente carta, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesse Juizado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor da condenação fixado na sentença, conforme planilha 

de cálculos com demonstrativo do crédito apresentada pelo exequente, 

sob pena de ser se acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme despacho 

ID 12105777. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. 

FRANSCIELLE CRISTINA SORATI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80949 Nr: 1287-06.2016.811.0050

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDSU, FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT, Sales 

Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80949

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o autor pela citação por edital do requerido.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houveram duas 

tentativas de citação da parte adversa.

4. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

5. Assim, INDEFIRO o pedido de fls.111/113.

6. Intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de abril de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73214 Nr: 1066-57.2015.811.0050

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº73214

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fls.57/59.

 2. INTIME-SE a equipe multidisciplinar do Juízo para elaboração do estudo 

e juntada do laudo em 15 (quinze) dias.

3. Após, manifeste-se o IRMP.

4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de abril de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92425 Nr: 3240-68.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSM, AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92425

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante da manifestação de fl.24, designo a audiência de conciliação 

para o dia 25 de maio de 2018, às 16h30min a se realizar no Centro 

Judiciário de Conciliação.

2. Intimem-se as partes, por seus advogados para comparecerem ao ato.

3. Ciência ao MP.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 6 de abril de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 1186-03.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR MATEUS JACOBOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DENILSON THEVES, VILSON DELMAR 

THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir Fátima Jacoboswski - 

OAB:OAB / 3.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido de fls.72.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76205 Nr: 2903-50.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIO GONÇALVES VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLESIO GONÇALVES VIDAL, Rg: 

15580806, Filiação: Rosania Vieira Gonçalves Vidal e Antonio Marcelino 

Pereira Vidal, data de nascimento: 28/10/1983, brasileiro(a), convivente, 

vendedor, Telefone 65 9972 0844. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO do denunciado, acima qualificado, para que 

apresente defesa no prazo legal

Resumo da Inicial: No dia 14 de agosto em Campo Novo do Parecis- MT, 

CLESIO GONÇALVES VIDAL ameaçou sua ex-convivente, por palavra , de 

causar-lhe mal injusto

Despacho/Decisão: Autos nº 2903-50.2015.811.0050 (Código 

76205)Au to r :  M in i s té r i o  Púb l i coRéu :  C les io  Gonça l ves 

VidalVistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo que 

todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu, por 

consequência, promover sua citação pessoal, inclusive por hora certa.No 

entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, 

que se encontra em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se 

impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público às f. 57.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do 

art. 363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda 

a ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se 

vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, 

requerendo o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está 

segregado na Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à 

Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de 

informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de abril de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65039 Nr: 3077-30.2013.811.0050

 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: IDO BENO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES JUSTINO DE FREITAS, APROMINAS 

TRUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 . Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a citação de fl.102 e 

os atos dela decorrentes.

17. Em consequência, INTIME-SE o autor para trazer aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do requerido Aprominas a fim de 

que seja promovida a efetiva citação ou comprove, mediante 

apresentação de documentos, a impossibilidade de localização de 

endereço atualizado, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

18. Com a apresentação de endereço atualizado, expeça-se o necessário 

para o cumprimento da citação.

 19. Quanto ao requerido Charles, noto que apesar de devidamente citado, 

permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para 

contestação.

20. Dessa forma DECRETO SUA REVELIA na forma do art.344 do CPC em 

todos os seus termos, já que se trata de direito disponível.

21. Postergo para após a citação do requerido Aprominas a análise das 

provas pretendidas.

22. Intimem-se.

23. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65039 Nr: 3077-30.2013.811.0050

 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: IDO BENO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES JUSTINO DE FREITAS, APROMINAS 

TRUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código nº 65039

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

Decorrente de Acidente de Trânsito proposto por IDO BENO NEUMANN em 

face de Charles Justino de Freitas e Aprominas Truck.

2. Às fls.78/87 noticiou-se o falecimento do requerente, pugnando seus 

herdeiros, pela habilitação nos autos.

3. O pedido de habilitação foi deferido à fl.102.

4. O requerido Charles, devidamente citado (fl.99), permaneceu inerte 

(fl.101)).

5. À fl.100 consta a Carta de Citação da ré Aprominas, devolvida com a 

informação de que a empresa mudou-se de endereço, sendo deferida a 

citação por edital à f.105.

6. Nomeado curador especial para o réu citado por edital, a Defensoria 

Pública apresentou contestação sustentando nulidade da citação por edital 

(fls.110/112).

7. Impugnação às fls.119/120.

8. Instados a manifestar acerca da produção de provas, os autores 

pugnaram pela oitiva de testemunha e prova pericial.

9. Os autos vieram conclusos.

10. Fundamento e decido.

11. Analisando detidamente os autos verifico que, de fato, a citação do 

requerido por edital configura-se equivocada.

12. Conforme consta nos autos, a única tentativa de citação da parte 

contrária ocorreu à fl.100 por meio de correspondência, restando 

infrutífera.

13. Anoto que o requerente não comprovou nos autos qualquer tentativa 

de localização do requerido para que seja estabelecida a angularização 

processual.

14. Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, devendo ser 

adotada somente quando esgotadas todas as tentativas de citação 

pessoal da parte ré, ou seja, devem ser exauridos os meios 

administrativos de localização da parte.

15. Ademais, cabe ao autor envidar esforços a fim de aperfeiçoar o ato 

citatório, de forma que o reconhecimento da nulidade da citação por edital 

de fl.106 é medida que se impõe.

16. Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar nula a citação de fl.102 

e os atos dela decorrentes.

17. Em consequência, INTIME-SE o autor para trazer aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do requerido Aprominas a fim de 

que seja promovida a efetiva citação ou comprove, mediante 

apresentação de documentos, a impossibilidade de localização de 

endereço atualizado, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

18. Com a apresentação de endereço atualizado, expeça-se o necessário 

para o cumprimento da citação.

 19. Quanto ao requerido Charles, noto que apesar de devidamente citado, 

permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para 

contestação.

20. Dessa forma DECRETO SUA REVELIA na forma do art.344 do CPC em 

todos os seus termos, já que se trata de direito disponível.

21. Postergo para após a citação do requerido Aprominas a análise das 

provas pretendidas.

22. Intimem-se.

23. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5418 Nr: 620-45.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON APARECIDO LUIZ ME, AIRTON 

APARECIDO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/SP, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 5418

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. DEFIRO o pedido de fl.108.

2. Expeça-se o necessário, da forma requerida.

3. Em seguida, intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 

05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento 

da ação.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC.

5. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

6. Após, façam os autos conclusos.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80273 Nr: 916-42.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCÂNIO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LUIZ ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80273

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação Monitória proposta por Ascanio Domingues em face 

de Sérgio Luiz Alves Nogueira.

2. Tentativa de citação à fl.36, restando infrutífera.

3. O autor manifestou-se pela procedência da ação.

4. Os autos vieram conclusos.

5. Decido.

6. Manifesta-se o autor pela procedência da ação e constituição do título 

em executivo judicial, sustentando a efetiva citação do requerido.

7. Ocorre que analisando os autos, verifico pela certidão de fl.36 que a 

única tentativa de citação do requerido restou infrutífera, não havendo 

sequer citação por edital.

8. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fl.37 e, em consequência, 

INTIME-SE o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias 

indicando o endereço atualizado do requerido para a efetiva citação.

9. Com a indicação do endereço, expeça-se o necessário para o 

cumprimento.

10. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias sob pena de extinção e 

arquivamento na forma do art.485, III do CPC.

11. Cumpra-se, expedindo o necessário.

12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72971 Nr: 925-38.2015.811.0050

 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: GRACE VILARINHO NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 72971

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se a parte adversa para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal.

2. Decorrido o prazo, independente de manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos a Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as homenagens do juízo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16674 Nr: 421-81.2005.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 16674

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97201 Nr: 770-30.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO SANTOS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97201

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta com base Lei nº 

4.728/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

nº10.931/04 e da Lei 13.043/14.

2. O Banco Autor sustenta que firmou com o requerido um Contrato de 

Financiamento e como garantia da dívida, o requerido transferiu ao banco 

autor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na 

exordial.

3. Afirma que o(a) requerido(a) não cumpriu com o pactuado, deixando de 

realizar o pagamento das parcelas vencidas.

 4. Com a petição inicial vieram os documentos.

5. É o breve relatório.

6. Decido.

7. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz 

em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão.

8. Por sua vez, o requerido encontra-se constituído em mora por força da 

tentativa de notificação no endereço declinado no contrato, bem como 

encontra-se nos autos a planilha atualizada de débito.

9. Assim, comprovada a mora, DEFIRO antecipadamente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69.
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10. Por consequência, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar.

11. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso.

 12. Efetivada a medida, CITE-SE o em consonância com o art. 212, § 2º do 

CPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04).

13. CIENTIFIQUEM-SE eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97337 Nr: 826-63.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMB, ECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT, JAQUELINERAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97337

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Tratando-se de interesse de incapaz, VISTAS AO MP.

2. Após, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85442 Nr: 4030-86.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY LEITE DA CRUZ, FATIMA 

PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 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 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97764 Nr: 1037-02.2018.811.0050

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSG, AVDS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97764

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC) e com isenção 

de custas, na esteira do disposto no art.98 e seguintes do CPC.

2. Atenta às condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de R$ 382,80, equivalente a 40% do 

salário mínimo, em virtude da prova do parentesco, devidos a partir da 

citação, devendo ser depositados em conta indicada pela autora, ou 

mediante apresentação de recibo, até o dia 10 de cada mês.

3. O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 4. Oportunamente, DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 25 de 

maio de 2018, às 15h15min a se realizar no Centro Judiciário de 

Conciliação.

5. Cite-se o réu e intime-se o (a) autor (a) a fim de que compareçam ao 

ato, acompanhados de seu advogado, independente de intimação pessoal, 

importando a ausência em extinção e arquivamento do processo e a 

daquele em confissão e revelia.

6. Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 

de testemunhas e prolação de sentença.

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97911 Nr: 1118-48.2018.811.0050

 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: MDLDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97911

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92344 Nr: 3177-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DOERNER, ADEMILSON MARQUES 

MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3177-43.2017.811.0050 (Código 92344)

Autor: Ministério Público

Réus: Claudemir Doerner e Ademilson Marques Maria

Vistos.

Sendo certo que os acusados não apresentaram teses de absolvição 

sumária (f. 84), entendo por bem que no decorrer da instrução processual 
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poderá ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_____20______/_____09______/2018, às _____16___h____30____min, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e 

defesa, bem como procedido aos interrogatórios dos acusados.

Requisite-se à Autoridade Policial o encaminhamento do laudo pericial 

definitivo das armas de fogo e munições apreendidas nos autos.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.

Intime-se o acusado e seu defensor.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 9 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93601 Nr: 3947-36.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-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 seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4953 Nr: 159-73.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819/SP, RUBENS CARMO ELIAS FILHO E DS&M - OAB:138.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de 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.: 93548 Nr: 3919-68.2017.811.0050

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196.959/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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33071 Nr: 3103-67.2009.811.0050

 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: CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÕES E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735

 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.: 8062 Nr: 1239-38.2002.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124 MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4810 Nr: 16-84.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO, ARMANDO JACINTO BROLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 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 
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autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67649 Nr: 1589-06.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GEHRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-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, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60573 Nr: 1567-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI, ROSANE APARECIDA 

SOLETTI, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, SERGIO PAULO GROTTI 

- OAB:4412/MS, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63720 Nr: 1742-73.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI, ROSANE APARECIDA 

SOLETTI, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JANIR GOMES - OAB:12.487/MS, JARBAS 

LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6949, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412, SERGIO PAULO 

GROTTI - OAB:4412/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95135 Nr: 4819-51.2017.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, AURÉLIO FAVORETO, 

IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, APARECIDA RODRIGUES 

FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31560 Nr: 1611-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DA ROCHA, MARCIA REGINA 

GONÇALVES DA ROCHA, JAURI DA ROCHA, ELIANE MOSCON DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298-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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39714 Nr: 3067-54.2011.811.0050

 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): SANDRA REGINA ROSADO-ME, SANDRA 

REGINA ROSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 
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requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 3155-53.2015.811.0050

 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 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYANE LESCANO DOS SANTOS, FABIO 

JUNIOR ROGLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR 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.: 71114 Nr: 4088-60.2014.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA E SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 5943 Nr: 1145-27.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PIAZZA, ONOILI SANTANA FLAMIA PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8739 Nr: 1915-83.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA, NELSON HENKEMAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8746 Nr: 1922-75.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8748 Nr: 1924-45.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDERLEI LEBELEIN GALLO -ME, IDERLEI 

LEBELEN GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9187 Nr: 2364-41.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGÁZ DISTRIBUÍDORA DE GÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.F.AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915

 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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10777 Nr: 898-75.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683

 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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 12050 Nr: 2166-67.2003.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS BNG 

LTDA, DENI NAFEZ BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13748 Nr: 699-19.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADECIR ANTONIO PICCININN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO NAKAMOTO - 

OAB:51493/PR, PAULO ROGERIO T. DE MAEDA - OAB:20.912-PR

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14276 Nr: 1206-77.2004.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16664 Nr: 411-37.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA, CARLOS DIOGO 

MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19228 Nr: 2964-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21959 Nr: 2241-04.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE TEIXIERA SOARES DE ANDRADE, 

MILTON JOSÉ SOARES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25653 Nr: 2282-34.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO GARCIA KRANSCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 26267 Nr: 2894-69.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. V. LUSTOZA-ME, JOSE MAURICIO 

VALERIO LUSTOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65586 Nr: 3613-41.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTONIO BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JORGE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76686 Nr: 3169-37.2015.811.0050

 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): JUNIO CARLOS CRESTANI, SILVANA ALVES 

CRESTANI

 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 AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 266-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA 

SILVA, VANESSA PELEGRINE, RUBIANE KELI MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILITINO SOLETTI, WALDEMIRO 

SOLETTI, ARLINDA FERREIRA SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA ELIZABETH CESTARI 

GROTTI - OAB:6.250/MS, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, OTONI CÉSAR COELHO DE 

SOUZA - OAB:5400, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88527 Nr: 960-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MASSAMBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Autos nº 960-27.2017.811.0008 (Código 88527)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Paulo Sergio Massambani

Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada contra o acusado Paulo Sergio 

Massambani, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 306, do 

CTB.

Houve o recebimento da denúncia (f. 28-29) e designou-se audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo (f. 43).

Todavia, por um lapso, não houve apreciação da certidão aportada à f. 26.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

Com efeito, verifico que os autos de inquérito policial de código 88296 não 

foram trasladados para estes autos em virtude de seu trâmite ter ocorrido 

perante o Juízo da Primeira Vara desta Comarca.

Nesse ínterim, chamo o feito à ordem para revogar a decisão de f. 28 e 

seus atos posteriores, e, por consequência, determinar o cancelamento 

da audiência designada à f. 43.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 75, c/c artigo 83, ambos do CPP, 

DECLINO A COMPETÊNCIA do presente feito ao Juízo da Primeira Vara da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, por prevenção, eis que naquele 

juízo foi homologado o auto de prisão em flagrante e ratificada a fiança 

arbitrada ao acusado nos autos de código 88296, que deu origem a 

presente ação penal.

Procedam-se as baixas necessárias no sistema e redistribua-se o feito 

àquele Juízo.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 87667 Nr: 479-64.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 479-64.2017.811.0050 (Cód. 87667)

Recuperando: Julio Cesar Borges de Oliveira

Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Julio 

Cesar Borges de Oliveira.

Às f. 37 a Cadeia Pública informou que o recuperando foi transferido para 

a comarca de Rondonópolis/MT, requerendo a remessa do feito para 

aquela comarca.

O Ministério Público manifestou pela remessa do feito (f. 39).

Decido.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o reeducando 

encontra-se na Comarca de Água Boa (MT), razão porque se impõe a 

remessa dos autos à Vara de Execuções Penais daquela comarca para 

fiscalização do cumprimento da pena imposta.

Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Água 

Boa (MT). Proceda-se às baixas de praxe. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis – MT, 3 de abril de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87667 Nr: 479-64.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 479-64.2017.811.0050 (Cód. 87667)

Recuperando: Julio Cesar Borges de Oliveira

Vistos.

Tendo em vista que se trata de Guia de Execução penal provisória, fica o 

réu dispensado de recolhimento da pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 7 de março de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25934 Nr: 2562-05.2007.811.0050

 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: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA, RODRIGO 

NOGARA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8.250-B/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370

 Autos nº: 2007/270 (Código 25934)

Autor: Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.

Requerido: Bayer Cropscience Ltda.

Vistos.

Trata-se de ação revisional, anulatória, declaratória e de indenização 

ajuizada pela Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda. em face de Bayer 

Cropscience Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta a parte autora que atua na representação comercial e no 

comércio varejista de defensivos agrícolas, adubos, sementes e 

fertilizantes, na praça deste Município, Tangará da Serra e Deciolandia.

Afirma que na safra 2002/2003 foi nomeada representante comercial e 

distribuidora da requerida, por meio de contrato verbal firmado entre as 

partes, e passou a vender seus produtos e agenciar vendas diretas para 

as quais fazia cadastros de clientes, colhia assinaturas em documentos e 

os levava para registro, dava assistência técnica nas lavouras dos 

compradores, dentre outras incumbências menores, tudo devidamente 

remunerado mediante comissões, prêmios e bonificações.

Em seguida, alega que entre o final de 2.004 e o início de 2.005, a 

requerente ajudou a requerida a construir um laboratório para análise de 

ferrugem asiática, junto a Escola Agrícola deste município, cujo custeio 

totalizou R$ 35.932,25 que posteriormente foram ressarcidas por meio de 

bonificações em produtos fabricados pela requerida.

Ato contínuo, aduz que todo o relacionamento comercial existente entre as 

partes seguiu as vias da normalidade até a safra 2003/2004 quando 

muitos produtores de todo o Estado de Mato Grosso reclamaram a 

ineficiência do produto Stratego 250 EC, fabricado pela requerida e 

comercializado pela requerente, que se destinava ao combate da doença 

da soja denominada ferrugem asiática.

 Além disso, a parte autora alega que a requerida teria atrasado a entrega 

do fungicida Folicur o que teria contribuído para o aumento dos prejuízos 

supostamente sofridos pelos agricultores.

Nesse cenário, a parte autora sustenta, resumidamente:

1) que em razão da ineficácia do Stratego e do atraso na entrega do 

Folicur pela requerida, muitos agricultores da região de Campo Novo do 

Parecis ajuizaram ações pleiteando a declaração de inexigibilidade de 

suas dívidas, além de indenizações por danos materiais, cuja contingencia 

somaria aproximadamente R$ 6.960.478,00;

 2) a ineficácia do Stratego teria sido o motivo causador da inadimplência 

dos agricultores da região de Campo Novo do Parecis, deixando a autora 

de receber o valor de R$ 3.653.589,96;

 3) a requerida teria atraso a entrega do Folicur, além de aumentar 

abusivamente o seu preço, o que fez com que a autora pagasse à 

requerida, além do valor inicialmente contratado, mais R$ 103.473,54;

 4) em virtude dos atrasos da na entrega de produtos ou a não entrega de 

produtos na safra 2004/2005, a requerente teria sofrido danos materiais, 

pois teria sofrido e encolhimento de faturamento no valor de R$ 

4.660.326,60, bem como teria deixado de lucrar R$ 1.127.287,12 por conta 

do preço de compra e venda dos produtos fabricados pela requerida;

5) a requerente teria sofrido abalo de reputação perante seus clientes 

devido a ineficácia do Stratego, atraso na entrega do Folicur e não entrega 

de produtos solicitados na safra 2004/2005;

6) O valor cobrado na ação de execução em apenso é excessivo porque 

a requerente honrou com parte das duplicatas, bem como teria comissões 

a receber da requerida por ter intermediado vendas diretas de produtos à 

agricultores e as duplicatas referentes à aquisição do Stratego seria 

inexigíveis, dada a ineficácia do produto;

7) teria havido suposta queda vertiginosa no faturamento da requerente, 

que teria deixado de lucrar R$ 7.035.836,08 entre 2003 e 2006;

8) a requerida teria deixado de pagar comissões a requerente, em virtude 

da intermediação das vendas diretas a produtores de algodão da região 

de Campo Novo do Parecis/MT;

9) a requerida teria rescindido unilateralmente o contrato verbal de 

representação e distribuição comercial que teria com a requerente, sem 

pagar qualquer tipo de indenização prevista em legislação específica;

10) seria nulo o endosso em favor da requerida das CPR’s emitidas por 

agricultores da região deste município à requerente, uma vez que “o 

combinado entre as partes sempre foi o pagamento em moeda corrente 

nacional, jamais em soja”.

Diante de todo o contexto acima exposto, a parte autora requer a) o 

reconhecimento do aumento abusivo de preço do Folicur a fim de que a 

requerida restitua a importância de R$ 103.473,54 ou então que tal 

importância seja abatida de eventual dívida da requerente; b) a 

condenação por danos morais e materiais; c) seja determinado o recalculo 

(revisão total) do débito da requerente junto a requerida por meio de 

perícia; d) com o recalculo da dívida da requerente que seja reconhecida a 

excessividade e a nulidade da ação de execução em apenso; e) o 

reconhecimento da inexigibilidade das duplicatas originadas pelo 

faturamento do produto Stratego; f) indenização por lucros cessantes e 

danos emergentes; g) seja a requerida compelida a exibir nos autos todas 

as notas fiscais de vendas feitas aos clientes; h) apuração e recálculo 

dos valores das comissões pagas à menor e não pagas, conforme 
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combinado verbalmente; i) que a requerida seja compelida a devolver as 

duplicadas quitadas e que ainda estão em seu poder; j) reconhecimento da 

nulidade dos endossos das CPR’s, condenando a requerida a restituí-las 

para que a requerente possa acionar judicialmente os agricultores 

eventualmente inadimplentes; l) restituição do indébito; m) compensação 

dos valores eventualmente constatado ao final do processo que a 

requerente eventualmente ainda deva à requerida.

A inicial foi recebida às f. 551.

A parte requerida apresentou contestação às f. 582-633 e juntou 

documentos de f. 634-852.

Intimada para apresentar impugnação, a parte autora manteve-se inerte (f. 

831).

Realizada audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal das 

partes (f. 853-859).

Alegações finais da parte requerida às f. 861-1.087.

Alegações finais da parte autora às f. 1.088-1.089.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

• Da prejudicial de mérito da prescrição:

A parte requerida arguiu prejudicial de mérito da prescrição ao argumento 

de que a pretensão de cobrança de dívida é de 03 anos conforme 

estabelece o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, face os pedidos da 

requerente de oposição da dívida cobrada pela requerida, aplicando-se a 

regra do art. 190 do Código Civil que prevê que “a exceção prescreve no 

mesmo prazo em que a pretensão”.

Afirma que, considerando que é de 03 anos o prazo prescricional para 

ajuizamento de ação que vise a reparação civil, bem como para a 

apresentação de eventuais oposições a divida cobrada, afirma que 

deveria a requerente ter proposto a presente demanda até o início de 30 

de abril de 2.007.

Nessa senda, requer o reconhecimento da prescrição quanto à pretensão 

indenizatória e todas as oposições formuladas pela requerente nesta 

demanda.

Muito bem. De início, observo que a presente ação discute a revisão de 

contrato verbal existente entre a parte autora e a parte requerida. Desse 

modo, a ação de revisional é de natureza pessoal, estando sujeita ao 

prazo estabelecido no art. 206, § 5º, I, do CPC – cinco anos.

Acontece que o que se discute na presente ação é a revisão de um 

contrato que, de acordo com a parte autora, decorre de uma relação 

comercial existente entre as partes, tendo, portanto, o prazo prescricional 

de cinco anos para a interposição da ação revisional cuja pretensão é a 

cobrança de valores oriundos de instrumento particular entre as partes 

(contrato verbal).

Não obstante, tenho por bem registrar que não constam nos autos cópia 

do contrato estabelecido entre as partes, até porque a parte autora afirma 

que este foi firmado verbalmente, todavia, observo que existia, no mínimo, 

uma relação comercial, conforme pode se ver nos relatórios de pedidos e 

notas fiscais de f. 232-251 e pedidos de mercadorias junto a Bayer às f. 

252-258.

Diante disso, é irrefutavelmente claro que o prazo prescricional para o 

ajuizamento da presente ação é de 05 anos, de modo que, considerando 

que os fatos ocorreram em 2.004, não há o que se falar em prescrição, 

uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2.007.

Pelos fundamentos acima expostos, rejeito a prejudicial de mérito de 

prescrição arguida pela parte requerida Bayer S/A.

Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado.

 Ademais, julgo o feito nesta oportunidade, porque desnecessária a 

dilação probatória (art. 355, I do Código de Processo Civil), tendo em vista 

a apresentação de memoriais pelas partes.

• DO MÉRITO:

Trata-se de ação revisional, anulatória, declaratória e de indenização 

ajuizada pela Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda. em face de Bayer 

Cropscience Ltda., de modo que a requerente sustenta, em síntese, que 

atua na representação comercial e no comércio varejista de defensivos 

agrícolas e que safra 2002/2003 foi nomeada representante comercial e 

distribuidora da requerida, por meio de contrato verbal firmado entre as 

partes, e passou a vender seus produtos e agenciar vendas diretas para 

as quais fazia cadastros de clientes, colhia assinaturas em documentos e 

os levava para registro, dava assistência técnica nas lavouras dos 

compradores, dentre outras incumbências menores, tudo devidamente 

remunerado mediante comissões, prêmios e bonificações.

Aduz ainda que todo o relacionamento comercial existente entre as partes 

seguiu as vias da normalidade até a safra 2003/2004 quando muitos 

produtores de todo o Estado de Mato Grosso reclamaram a ineficiência do 

produto Stratego 250 EC, fabricado pela requerida e comercializado pela 

requerente, que se destinava ao combate da doença da soja denominada 

ferrugem asiática.

 Além disso, a parte autora alega que a requerida teria atrasado a entrega 

do fungicida Folicur o que teria contribuído para o aumento dos prejuízos 

supostamente sofridos pelos agricultores.

Diante desse cenário, em suma, requer a revisão do contrato estabelecido 

entre as partes; anulação das duplicatas de eventuais dívidas que a parte 

autora possa ter junto a requerida; a declaração da nulidade dos 

endossos das CPR’s e a condenação por danos morais, materiais e lucros 

cessantes.

Como dito, afirma o autor que revendeu a diversos agricultores o fungicida 

Stratego, fabricado pela requerida, o qual posteriormente teria se 

mostrado ineficaz no combate à ferrugem asiática da soja na Safra 

2003/2004.

Segundo a inicial, em razão da suposta ineficácia do Stratego na safra 

mencionada, muitos dos seus clientes ajuizaram ações contra a 

requerente pleiteando a declaração na inexigibilidade de suas dívidas 

decorrentes da aquisição de insumos agrícolas, além do pagamento de 

indenizações por danos materiais, de modo que tais ações totalizaram o 

montante aproximado de R$ 6.960.478,00, bem como declarou que por 

conta da ineficácia do produto Stratego alguns agricultores deixaram de 

realizar o pagamento do fungicida, cenário que gerou uma inadimplência 

de R$ 3.653.589,96 (três milhões seiscentos e cinquenta e três mi 

quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

O art. 13 do CDC dispõe que nos acidentes de consumo causados por 

defeito do produto, a responsabilidade do comerciante é subsidiária, ou 

seja, ele será responsável junto com o fabricante, o construtor, o produtor 

ou o importador quando estes não puderem ser identificados ou no caso 

em que não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

 Uma vez adimplida a obrigação para com o consumidor, pelo comerciante, 

de forma voluntária ou forçada, cessa a solidariedade com relação ao 

consumidor, mas os efeitos da obrigação persistem entre o fabricante e o 

comerciante que satisfez a prestação, porque a este se confere o direito 

de exigir o valor correspondente.

 Assim, fica garantido ao comerciante o direito de ação de regresso contra 

o fabricante, nos casos em que reparar os danos causados ao 

consumidor, nos termos do CDC, e a ação poderá ser ajuizada em 

processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos 

mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Todavia, analisando os autos, denoto que a improcedência da ação é a 

medida que se impõe. Explico:

O contexto fático apresentado nos autos não se trata de uma relação de 

consumo, mas sim de uma relação civil entre a Bayer e a autora que 

revendia os defensivos agrícolas.

Nessa senda, a responsabilidade de indenizar, conforme o art. 927 do 

Código Civil, exige a presença cumulativa de três pressupostos, quais 

sejam, o ato ilícito decorrente da ação ou omissão culposa do agente 

causador do dano, o dano experimentado pela vítima e a relação de 

causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

Confira-se:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.

Acontece que, a meu ver, existia entre as partes, uma parceria para a 

realização de negócios, quais sejam, a compra e venda de defensivos 

agrícolas, sendo caracterizada pela livre negociação do volume de 

produtos, com uma programação de entrega combinada entre as partes, 

oriunda de um pedido de compra de produtos assinado pelo próprio 

representante legal da parte autora.

Durante audiência de instrução foi colhido o depoimento do representante 

comercial da parte autora que declarou, em síntese:

“(...)Defesa: Nesse procedimento de aprovação do pedido, normalmente o 

funcionário da Bayer continuava em contato com você até o pedido ser 

aprovado e aquele volume de produto ser entregue? Nessa verificação, 
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você continuava mantendo contato com a Bayer após o pedido ou era um 

funcionário seu que ligava?

Depoente – representante da parte autora: Não. Bom, quando se faz o 

pedido, nasceu a operação. O início da operação é o pedido. A partir daí, 

que assinou esse pedido, começou gerar um valor que precisava comprar 

da Bayer. Derivado isso aí, o vendedor da Bayer levava esse pedido 

adiante, não sei qual departamento, provavelmente o departamento de 

crédito lá da indústria, e a partir do valor que nós tínhamos lá, porque nós 

tínhamos um crédito pré aprovado, porque nós tínhamos empresa, e 

quando esse dia e esse valor talvez a gente caucionava isso com o CPR 

de tal produtor rural ou garantias que a gente dava também.

 Defesa: O pagamento quando era realizado o pagamento dos produtos da 

Bayer em média, mais ou menos? O pagamento da entrega do produto, o 

pagamento referente ao produto que já havia sido entregue, quando que 

ele era feito mais ou menos, em termo de mês?

Depoente – representante da parte autora: Isso aí era variável. Era 

variável. Conforme a data da compra do pedido. Depende, era variável, 

não tinha uma data específica.”

Diante disso, ao contrário do que pretende fazer crer a parte autora, não 

existia uma relação de compra e venda entre as partes sem qualquer tipo 

de restrição (f. 12). Ora, o próprio representante da parte autora declarou 

que os pedidos estavam sujeitos à prévia aprovação pela parte requerida.

Assim, se os pedidos de venda são condicionados à aprovação da parte 

requerida, não há o que se falar em prazo pré-fixado para a entrega dos 

produtos, eis que foi afirmado de forma indubitável que “isso aí era 

variável”.

Aliado a isso, denoto que a parte autora não cumpriu com o ônus que lhe 

incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, quando não juntou quaisquer 

tipo de documento, ainda que irrisórios, capazes de comprovar que a 

parte ré estabelecia datas para a entrega dos produtos quando o 

vendedor da parte autora realizava a venda ao produtor rural.

Na mesma senda, no que tange o suposto aumento abusivo do preço de 

venda do defensivo Folicur, observo, por meio do pedido de compra de f. 

248 juntado à inicial que este fora assinado pelo representante legal da 

parte autora. Vejamos:

“Defesa: Eu gostaria só de analisar Excelência e fazer uma pergunta 

sobre o pedido de compra de f. 248. Acho que está no primeiro volume. Só 

para fazer uma pergunta em relação ao nome de uma pessoa que consta 

no documento. Aqui! Aqui é um pedido de compra de f. 248 Excelência. 

Gostaria de saber se o representante da Oliveira, da Alternativa conhece 

o Senhor Roberto de Couto?

Depoente – representante da parte autora: Conheço. Era meu funcionário!

Defesa: Era a mesmo pessoa que assinava?

Depoente – representante da parte autora: Não, quem assinou aqui foi eu. 

Essa assinatura é minha(...)

Defesa: Esse preço que consta é o preço da data da emissão?

Depoente – representante da parte autora: Olha, provalmente!”

Como se não bastasse as declarações fornecidas pelo representante da 

parte autora, os documentos de f. 234, 238, 240, 246, 248 e 250 (pedidos 

de compra) foram devidamente assinados pela parte autora, de modo que 

pode ser aferido em tais documentos a estipulação acerca dos encargos 

financeiros a serem aplicados pela parte requerida sobre o preço da data 

da emissão do pedido de compra.

Com isso, é irrefutável que a parte autora tinha total ciência de do preço a 

ser cobrado pela parte requerida.

Portanto, a improcedência do pedido de restituição do valor de R$ 

103.473,54 (cento e três mil quatrocentos e setenta e três reais e 

cinquenta e quatro centavos) é a medida que se impõe porque restou 

comprovado que não houve qualquer aumento unilateral e abusivo do 

preço de venda do Folicur pela parte requerida.

Nesse norte é o entendimento acerca do pleito de indenização pela 

ineficiência do produto Stratego.

Na hipótese dos autos, a parte autora alega que a ineficácia do produto 

Stratego durante a safra 2003/2004 fez com que os agricultores não lhe 

pagassem, gerando uma inadimplência de R$ 3.653.589,96 (três milhões, 

seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e 

noventa e seis centavos), o que lhe teria obrigado a ajuizar ações de 

execução contra os referidos agricultores inadimplentes.

Todavia, das sete ações indenizatórias ajuizadas por agricultores contra 

as partes (f. 68-216), somente quatro foram decididas favoravelmente às 

partes desta demanda, isto é, conforme se vê nos documentos de f. 

654-670, essas quatro ações já possuem transito em julgado que afastou 

a responsabilidade das partes, reconhecendo que os agricultores não 

procederam com a aplicação correta dos defensivos, razão pela qual o 

produto não teria surtido o efeito esperado.

Quanto mais, em relação às ações propostas pelos agricultores Edson 

Heizen e João Batista Barbosa, ainda existem recursos de apelação 

pendentes de julgamento (f. 977-1000).

Com efeito, a parte autora não teve qualquer condenação judicial com 

transito em julgado apta a demonstrar prejuízo a parte autora.

Com tais considerações, não há nexo de causalidade entre a conduta da 

parte requerida com os supostos danos ou queda de faturamento da 

empresa autora, eis que a inadimplência dos clientes da requerente não é 

oriunda, a meu ver, da utilização das atividades agrícolas desenvolvidas 

pela parte requerida, isto é, deixou a parte autora de cumprir o seu ônus 

probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos de ordem sucessiva, formulados pela 

Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda. – Oliveira & Jost Ltda., devidamente 

qualificada nos autos, em face da empresa Bayer Cropscience Ltda., já 

qualificada, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, por não ter comprovado o nexo de causalidade entre a 

inadimplência dos clientes, queda de faturamento da empresa e eventuais 

danos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Outrossim, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da causa, em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

Intimado o autor para realização do pagamento, em caso negativo, 

atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 05 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70701 Nr: 3748-19.2014.811.0050

 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: EWELLYN SANTOS TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

BARRA DO BUGRES/MT, NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - OFICIALA 

REGISTRADORA DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437/O, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:OAB/MT 3.550

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, face a ilegitimidade passiva 

do Segundo Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT, por se 

tratar de parte sem personalidade jurídica. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, eis que a parte autora é beneficiária da AJG.Com 

o transito em julgado, arquive-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 11 de abril de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90737 Nr: 2268-98.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido ajuizado pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, todos qualificados, para CONDENAR a autarquia requerida à 

implementação e pagamento do auxílio maternidade. A data de início do 

benefício (DIB) corresponderá ao dia 01/02/2017, ou seja, a data do 

requerimento administrativo (f. 16). Presentes os requisitos legais, 

concedo a tutela de urgência para determinar à Autarquia ré a 

implementação do benefício no prazo de 15 (quinze) dias.Os juros de mora 

e a correção monetária serão calculados segundo a orientação emanada 

do E. Supremo Tribunal Federal que, em sessão de 20.9.2017, ao julgar o 

RE nº 870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, rel. Min. 

Luiz Fux, afastou a Lei nº 11.960/09 para o cômputo da correção 

monetária, adotando-se, para esse propósito, o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo-especial - IPCA-e, criado em 30.12.1991, como fora 

preconizado pela Suprema Corte, quando da modulação dos efeitos do 

julgamento das ADI nº 4.357 e nº 4.425; os juros moratórios, por seu 

turno, contados a partir da citação, deverão ser calculados conforme os 

patamares aplicados à remuneração das cadernetas de poupança, como 

prevê o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Fica a parte autora advertida da obrigatoriedade da dedução, 

na fase de cumprimento de sentença, dos valores eventualmente pagos 

após o termo inicial assinalado à benesse outorgada (DIB), ao mesmo título 

ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124, da Lei 8.213/91, e art. 20, 

§ 4º, da Lei 8.742/93). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81718 Nr: 1776-43.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZA TRANSPORTES LTDA ME, ANTONIO 

AZAMBUJA DA SILVA, ELINA GRACIELA DA ROSA SILVA

 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:

 Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido pelo autor em face da requerida, condenando-a ao 

pagamento de R$ 27.208,88 (vinte e sete mil duzentos e oito reais e oitenta 

e oito centavos), com atualização monetária, com incidência a partir do 

vencimento da obrigação (art. 397, CC) e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação .Condeno a requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e em honorários advocatícios e de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando, 

em especial, o trabalho realizado, o tempo decorrido, o valor em 

questão.Publique-se. Registre-se. Intime-seCom o transito em julgado, 

arquive-se o feito com as anotações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 10 de abril de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 869-34.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 869-34.2017.811.0050 (Código 88383)

Requerente: Jessica dos Santos Souza

Requerido: INSS

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 26 de junho de 2.018, às 15:30 horas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83941 Nr: 3137-95.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3137-95.2016.811.0050 (Código 83941)

Requerente: Daniella Mendes da Silva

Requerido: INSS

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro e, não havendo preliminares a serem 

analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO e, via de consequencia, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 26/06/2018, às 15 horas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de abril de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24675 Nr: 1307-12.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RIOS DA SILVA

 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 a parte ré, MARCOS RIOS DA SILVA, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-87.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000153-87.2017.8.11.0050; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LARYSSA 

SONHO INFANTIL LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: GRACE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME Vistos. Expeça-se certidão ao 

exequente para que promova junto ao Cartório competente a exclusão da 

restrição informada. No mais, cumpra-se, integralmente a decisão que 

recebeu a execução. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 de abril de 2018. 
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Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-87.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000153-87.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 12 de 

Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-66.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANDRADE MOREIRA 06359841568 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS Ofício n. 07/2018 

Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 12 de Abril de 2018. 

REFERÊNCIA Processo nº 8010282-66.2016.8.11.0050 Parte autora: 

ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA Parte reclamada: JOAO ANDRADE 

MOREIRA 06359841568 Senhor(a): Por determinação do(a) MM. Juiz(a) de 

Direito do Juizado Cível desta Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, e 

concernente aos autos acima identificado, SOLICITO a Vossa Senhoria 

que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda a exclusão do nome 

da parte autora, Nome: ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA, CPF 

006.816.755-51, dos órgãos de proteção ao crédito, inclusos pela parte 

reclamada, JOAO ANDRADE MOREIRA 06359841568, sob pena de 

responder pelo crime de desobediência. Atenciosamente, Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária AO MD. DIRETOR(a) DO SERASA AV. 

HISTORIADOR RUBENS, 2254 - SALA 1.103. ED. AMERICAN BUSINESS 

CENTER - CENTRO- CUIABÁ/MT - CEP: 78.050-000 Endereço do Fórum: 

Fórum Desembargador Mauro José Pereira, Bairro: Centro -. Av. Rio 

Grande do Sul nº 731, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT, CEP: 

78.360-000, Telefone(s): (65) 3382-2440, (65) 3382-1417

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010565-89.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. MARTINS DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URANDIR DA COSTA MACEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010565-89.2016.8.11.0050; Valor causa: R$ 8.005,51; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[NOTA PROMISSÓRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: J. MARTINS DO 

NASCIMENTO - ME Parte Ré: EXECUTADO: URANDIR DA COSTA MACEDO 

Vistos. No Id.: 9179836, a executada se manifestou, interpondo embargos 

à execução. DECIDO. Ocorre que, para interpor embargos à execução é 

necessária a garantia do Juízo, conforme o que dispõe o Enunciado 117 

do FONAJE, senão vejamos: “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).” A 

executada deveria ter garantido o juízo antes de embargar a execução. 

Desta forma, tenho que os embargos apresentados no Id.: 9179836 são 

carecedores de pressuposto de admissibilidade, motivo pelo qual desde já 

ficam rejeitados. Ante o exposto, conheço dos embargos interpostos pela 

executada nestes autos e no mérito pelo desprovimento para prosseguir a 

execução em seus ulteriores termos. Isento de custas e despesas 

processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Enunciado 52 do FONAJE e do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 09 de abril de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 09 de abril de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH RODRIGUES CASTRO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/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 CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000086-88.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 14.954,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RUTH RODRIGUES CASTRO DO CARMO Parte Ré: 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Indefiro o pedido de liminar pleiteado, uma vez que analisando a 

contestação observo que a recusa no prosseguimento da transferência 

decorreu da não apresentação de documentos, como declaração de 

vínculo na origem e ementa das disciplinas, os quais, aliás, sequer 

acompanham a inicial. Assim, ausente o fumus boni iuris, indefiro o pedido. 

No mais, aguarde-se o prazo para impugnação da contestação, devendo 

após o decurso certificar a apresentação ou não e fazer os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 11 

de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi designada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO para a data de 25/05/2018 14:30, ficando as partes 

devidamente intimadas através de seus advogados. Deverão ainda 

trazerem suas testemunhas independentemente de intimação, na data 

aprazada para realização o ato. ADVERTENCIA: a ausência injustificada 

do reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. 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. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 12 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-46.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000298-46.2017.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

24/05/2018 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 12 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-13.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EILSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000005-13.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que as petições 

de Ids 12685943 e12685905, são diversas das partes e objeto deste 

processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, impulsiono estes autos 

para intimação da parte Reclamante, manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 12 de Abril de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Decisão

Processo n.º 1049-47.2017.811.0051 – Código 119720

Vistos.

(...)

determino que se proceda à averbação dos dados paternos na Certidão 

de Nascimento n.º 065268 01 55 2017 1 00032 334 0012034 95, expedida 

pelo 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, desta Comarca, (...)

 Procedidas as alterações no registro de nascimento, a Serventia deverá 

encaminhar a via original atualizada do referido registro à Diretoria do 

Foro, para ser entregue à genitora do menor.

Cumpridas as formalidades legais, arquive-se este feito, mediante as 

cautelas necessárias.

 Concedo os benefícios da Justiça Gratuita.

 Cumpra-se.

Campo Verde-MT, 03 de abril de 2018

 Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINTO PAULO ZENI (EXECUTADO)

KASA NOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000269-56.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

INTIME-SE a Exequente, na pessoa de suas ilustres Procuradoras, para 

que comprove o pagamento das custas processuais iniciais no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 

de abril de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21816 Nr: 4132-23.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Vitalina Virgem do Rosário

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lea Emile Maciel Jorge de 

Souza - OAB:Mat.: 1585180

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12350 Nr: 1829-07.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Ana Alves Dutra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124484 Nr: 3117-67.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi G. da Silva - 

OAB:277.622, LIGIA CARDOSO VALENTE - OAB:148470 , Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 Nos termos da legislação vigente, considerando a petição da parte 

embargante, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE EMABARGADA, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a petição aventada pela parte 

embargante acerca da possibilidade de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144736 Nr: 2549-17.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis José Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2549-17.2018.811.0051 - 144736

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a mora do Requerido por meio de protesto e de notificação 

extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da 

garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade prevista no 

art. 212, § 2º, do NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados 

em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da execução da liminar.

O Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 

1.321.052/MG).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 128132 Nr: 4807-34.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Employer Organização de Recursos Humanos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo Pereira - 

OAB:OAB/PR 12.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142735 Nr: 1609-52.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S Joalheiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado PAULO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 24.092-O, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente FRANCISCA 

FERREIRA DOS SANTOS, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 25/05/2018, às 15h40min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88676 Nr: 363-26.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Muniz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141993 Nr: 1263-04.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado LUIZ FOLETTO, OAB/MT 5282-B, para comparecer, 

bem como, apresentar sua cliente KEILA BARTOLOMEU DA SILVA, na 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 21/05/2018, às 

16h15min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132822 Nr: 7326-79.2017.811.0051

 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: Elosia Gonçalves Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7.313, para 

comparecer, bem como, apresentar sua cliente ELOISA GONÇALVES 

CAMPOS, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

25/05/2018, às 13h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77601 Nr: 2537-76.2013.811.0051

 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: Imobiliária Campo Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liamara Debastiani Romancini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que a parte executada devidamente intimada deixou 

decorreu o prazo não pagou e mem impugnou a execução. Que INTIMO o 

exequente para impulsionar o feito requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88676 Nr: 363-26.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Muniz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 88264 Nr: 241-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caldeira Lobo e Ottoni Advogados S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Antenor Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Deste modo, determino a INTIMAÇÃO da parte exequente para que 

retifique os cálculos de atualização do débito, consignando-se que deverá 

valer-se dos seguintes parâmetros: a) o valor relativo à condenação dos 

honorários sucumbências no percentual de 10% sobre o valor atualizado 

da causa deverá ser corrigido mediante acréscimo de juros moratórios, 

incidentes desde a intimação do executado para cumprimento voluntário 

da sentença (DJE n. 10052, de 04.07.2017 – ref. 68) e de correção 

monetária desde a data do ajuizamento da ação (27.01.2015). O montante 

obtido deverá ser acrescido da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º do 

NCPC, a partir do transcurso de 15 (quinze) dias após a intimação para 

cumprimento voluntário da sentença, assim como dos honorários 

arbitrados na fase de execução da sentença. Em seguida, INTIME-SE o 

executado para, querendo, manifestar acerca da atualização do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde - MT, 09 de fevereiro de 2018. MARIA LÚCIA 

PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 686-02.2013.811.0051

 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: Alesandra Fátima Cocco Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, 

com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO do MÉRITO. CONDENO à 

requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º e 

§4º, III, do NCPC. Contudo, em face à concessão de justiça gratuita à 

autora suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde - MT, 10 de 

abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82331 Nr: 2056-79.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lisete Iolanda Waldow

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) liminar os juros exigidos no 

contrato a taxa média de mercado fixada pelo BCB, salvo se a taxa 

contratada for mais benéfica ao consumidor; b) afastar a incidência da 

capitalização de juros, da comissão de comissão de permanência e da 

multa contratual; c) afastar os efeitos da mora; d) determinar a repetição 

do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da 

revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros 

desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC , a 

partir do efetivo pagamento.Por consequência, TORNO SUBSISTENTE a 

tutela deferida inicialmente e, dado as razões postas na presente 

sentença, dispenso apresentação de caução.CONDENO a parte requerida, 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.PUPLIQUE-SE. 

INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 

intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde-mt, 09 de abril de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79153 Nr: 3967-63.2013.811.0051

 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): Renan Wilson Caetano e Cia Ltda - ME, Renan 

Wilson Caetano, Marlene Castanhari Caetano

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

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 16633 Nr: 2535-53.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Resende Iunes de 

Sousa - OAB:8668/MT, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca da 

carta precatória de fls.247/249. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74305 Nr: 3292-37.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Roversi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte exequente foi intimada da certidão de fls. 93, Via DJE 

10205, publicado em 27/02/2018, porém deixou decorrer o prazo e nada 

manifestou. INTIMO a exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 2229-79.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Foletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Saraiva Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Marcos Vasconcelos 
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- OAB:11.323

 Certifico e dou que a parte executada devidamente intimada deixou 

decorreu o prazo não pagou e mem impugnou a execução. Que INTIMO o 

exequente para indique bens penhoráves sob pena de suspensão, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 2374-04.2010.811.0051

 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 de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cregio de Queiroz Venancio, Newton Borges 

de Morais Júnior, Neuza Arantes Leão Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:OAB/RS 48.104, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 

4482/0, Marcelo Luiz Keller - OAB:OAB/MG 105411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 Certifico que INTIMO a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, juntado às 

folhas 226/229.. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 1785 Nr: 896-44.1999.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viana Transportes de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Comércio de Combustíveis 

Ltda ME, Luiz Carlos Machado, Elvira Sousa Santos, João Machado Neto, 

Selma Aparecida Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:OAB/MT 9373, Luciana Souto Onório Lazzari - 

OAB:OAB/MT 9381, Rafaela Posser - OAB:9509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a executada Selma Aparecida M. Lunkes foi citada 

conforme certidão de fls. 205verso, deixou decorrer o prazo não pagou e 

nem embargou nesta secretaria. INTIMO parte exequente para 

manifestar-se acerca da juntada da Carta Precatória devolvida às fls. 

203/206, bem como para manifestar acerca da certidão de fls.202 . no 

prazo de 05(dias). É o que me cumpre

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127636 Nr: 4559-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatyanne Neves Balduino - 

OAB:2732/TO

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 4559-68.2017.0051 Código 127636

Espécie:

 Criminal/ Instrução e Julgamento

Data e horário:

 10 de abril de 2018, às 17:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça.

Verificando os autos, ressai que para a oitiva das testemunhas e acusado 

foram expedidas cartas precatórias.

DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Aguarde-se o 

cumprimento das precatórias. Com a juntada, dê-se vista ao Ministério 

Público para que apresente alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias, 

e após, no mesmo sentido, intime-se a advogada do réu. Após, concluso 

para sentença. Por fim, determino que a advogada seja intimada sobre a 

expedição das precatórias. Cumpra-se. Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito

 ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102133 Nr: 174-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio César dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Cardoso de Andrade 

- OAB:13.008/MT

 Intimação do advogado da parte ré, para informar que foi expedido carta 

precatória para inquirição da testemunha de acusação, Anderson Sérgio 

dos Santos, na Comarca de Chapada dos Guimarães - MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24101 Nr: 2037-83.2008.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovair Rodrigues da Silva, Espólio de Osvaldo 

Cirilo, Zelmon Aparecido Satélis Rocha, Marclean Menezes Lopes, Sérgio 

Pereira dos Santos, Sinivaldo Pedro da Silva, Egnaldo Jeronimo Aguiar, 

Marcirley Cardoso Cavalcante, Cleverson Mangabeira de Souza, Oziel 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689, Antonio Pinheiro Espósito - OAB:4.813/MT, Clóvis 

Cícero de Sá - OAB:MT12.569, Defensor Público - OAB:, Edson 

Teles de Figueiredo Júnior - OAB:8896, Eurico de Carvalho - 

OAB:1075A/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT, Nicomedes 

Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT, Pedro Martins Verão - 

OAB:OAB/MT 4839-A, Rafael Benetty Poffo - OAB:MT11.289, ROSANA 

DE BARROS B. P. ESPÓSITO - OAB:4.531-MT, RUBENS VALIM FRANCO 

- OAB:6056-B/MT, Valdomiro de Lima Pereira Júnior - OAB:9556

 Certifico que, IMPULSIONO O FEITO a expedição de matéria para imprensa 

a fim de intimar os patronos dos réus SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS e 

EGNALDO GERÔNIMO DE AGUIAR para apresentarem alegações finais, no 

prazo legal.Nada mais.É o que me cumpre certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/06/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010877-04.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-27.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

Diante da diligência infrutífera quanto à citação da executada Ana Lúcia 

Gehlen, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias e requeira o que entender de direito. Manifeste-se, 

ainda, também no prazo de 10 (dez) dias, acerca da indicação de bens 

penhoráveis do executado Evandro Senger - ME, atentando-se ao teor da 

certidão de ID 1291206.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BRASIL DORNELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE (REQUERIDO)

 

Certifico que, diante do despacho de ID 11447680, designei nova data 

para audiência de conciliação. Entretanto, apesar de o autor ter fornecido 

novo endereço para citação, este não me parece muito claro, visto que há 

um CEP que reporta ao município de Chapada dos Guimarães/MT e outro 

para a cidade de Cuiabá/MT. Contudo, no último não há informação precisa 

quanto à rua ou qualquer ponto de referência que facilite o envio da 

correspondência ou até mesmo de uma carta precatória, limitando-se o 

autor a informar uma caixa postal para recebimento de correspondências. 

Portanto, visando dar um andamento preciso a fim de privilegiar a 

celeridade processual, vê-se que a atitude mais conveniente é a intimação 

do autor para esclarecer os dados referentes ao endereço informado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-90.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES CORTE JUNIOR (EXECUTADO)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito a 

fim de intimar a autora para que se manifeste.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-67.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERINDO MARTINS SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO BURTET (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/06/2018, às 10:00, na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54108 Nr: 764-57.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARAÚJO CHAPADENSE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por JOSÉ ARAÚJO CHAPADENSE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, os documentos juntados não trazem sequer início de prova 

material, quanto mais contemporaneidade, os poucos documentos que há 

nos autos, referem-se a fatos indicativos não de trabalho rural, mas de 

provável empresário rural, como o documento de fls. 25 em que indica-se 

a aquisição de maquinário rural, e não de pequeno produtor individual. Às 

fls. 27, logo no início é indicada a profissão do autor como mecânico.

Portanto, o conjunto probatório não é convergente para qualificar o autor 

como trabalhador rural, da forma como indeferido o pleito na via 

administrativa.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63731 Nr: 3080-09.2017.811.0029

 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: DIOMÉDIO PARREIRA MAMORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE COLONIZAÇÃO 31 DE 

MARÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 161367

CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 1ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 161367/2018, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 24 de julho de 

2018, às 13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.
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Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 11 de abril de 2018.

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54400 Nr: 936-96.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muller Auto Posto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 161349

CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 1ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 161349/2018, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 20 de junho de 

2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 11 de abril de 2018.

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-35.2012.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BOLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu Procurador, para 

informar os dados bancários, conforme despacho anterior. Com a 

resposta, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento dos 

valores. Cumpridas todas as diligencias, arquive-se, com as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Canarana, 07 de julho de 2017. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 56103 Nr: 215-67.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Correa de Moraes, Devanete Lina dos Santos, 

Viterbo Pereira Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino Corrêa de Melo (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO - 

OAB:MT21282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, fazer 

comparecer em cartório a inventariante para assinar o termo de 

compromisso, bem como apresentar as primeiras declarações nos 20 dias 

subsequentes à assinatura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B, Maria Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B, Péricles Araújo Gracindo de Oliveira - OAB:OAB/PR 

18.294, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:18.294 - SP, 

Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:10.931A, ZAID AHMAD HAIDAR 

ARBID - OAB:MT 20739-A, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Vistos etc.

1. Com fundamento no artigo 10 do CPC, INTIME-SE o banco exequente 

para se manifestar do pedido de fls. 1.087-1.133, em 10 (dez) dias.

2. Quanto ao pedido de fls. 1.134-1.135, o mesmo já foi realizado, como se 

vê da certidão de lavra da Sra. Gestora (fls. 1.160-1.161).

3. Ultrapassado isso, às fls. 1.137-1.142, o executado Marcos Wurzius 

pugnou pela não expedição da carta de arrematação, alegando falta de 

intimação nos autos, tanto pessoal, quanto do patrono.

Todavia, a urgência já foi ultrapassada haja vista que o auto de 

arrematação foi assinado no dia 10/04/2018, às 14h17min, e em sequencia 

proferida a decisão determinando a expedição da carta de arrematação, 

fatos que ocorreram antes da juntada do pedido do executado Marcos 

Wurzius (às 15h44min), vindo os autos conclusos nesta oportunidade.

Portanto, em razão do auto de arrematação e da carta de arrematação 

expedidos, cumprindo os requisitos legais, prossiga-se, se for o caso, na 

forma do art. 903, §4º, do CPC. Assim, INTIME-SE, na forma do art. 10 do 

CPC, o exequente para, em igual prazo, manifestar quanto ao pedido de 

fls. 1.137-1.142.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87202 Nr: 4304-31.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102467 Nr: 731-14.2018.811.0024

 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 Patricia Pereira Dantas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 
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INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100964 Nr: 6224-06.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B, Maria Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B, Péricles Araújo Gracindo de Oliveira - OAB:OAB/PR 

18.294, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:18.294 - SP, 

Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:10.931A, ZAID AHMAD HAIDAR 

ARBID - OAB:MT 20739-A, Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar os 

advogados do executado Marcos Wurzius, acerca da decisão abaixo 

transcrita: "Vistos etc. Cumpridas as formalidades do art. 901, §1º, do 

CPC, homologo o leilão do bem imóvel descrito nos autos, consoante auto 

de arrematação e documentos que seguem (fls. 901-1070) e determino a 

expedição de carta de arrematação. Outrossim, em razão do Instrumento 

Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, celebrado em 

23/03/2018 (fls. 1016-1018), verifico que para que o mesmo tenha 

validade, deverá ser homologado pelos juízos onde tramitam as 

respectivas execuções, conforme informado. Assim, fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para as providências atinentes à homologação da cessão dos 

créditos. Decorrido o prazo supra, deverá o seguro-fiança ser acionado a 

fim de ver quitado o débito (fls. 1.041-1.057), uma vez que, como prevê o 

art. 835, §2º, do CPC, o seguro garantia judicial equivale a dinheiro, 

depositando-o nos autos no prazo previsto alhures. Via de consequência, 

atendendo a disposição do mesmo artigo (901 do CPC), EXPEÇA-SE 

mandado de imissão na posse, que deverá ser feito após a comprovação 

do pagamento do imposto de transmissão, consoante §2º do mesmo 

diploma legal, razão pelo qual, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para 

comprovar a ordem nos autos. Cumpridas todas as determinações, 

decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se a presente missiva ao juízo 

de origem, devidamente cumprida. Proceda-se com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104017 Nr: 1437-94.2018.811.0024

 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: Jose Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALVES DE SOUZA - 

OAB:24106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

não comprovada a probabilidade do direito, na forma do art. 300, do 

mesmo diploma legal.Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos 

legais. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora 

comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o valor 

referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, 

do Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

marcar a audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM). Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) demonstra ser infrutífera a realização da audiência de 

conciliação. Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que 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 Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 647-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ref. 4, uma vez que 

incabível no presente rito processual.

Analisando os autos observo que o requerente não comprovou a 

constituição em mora do requerido, seja através da notificação 

extrajudicial, que não foi entregue ao destinatário, seja através do 

protesto, que subsidiário àquela, também não ocorreu.

A comprovação da configuração da mora, consoante entendimento 

jurisprudencial é requisito de validade do processo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - NÃO CONSTITUIÇÃO DO 

DEVEDOR EM MORA – SITUAÇÃO QUE NÃO COMPORTA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE IMEDIATO - INTIMAÇÃO 

PARA EMENDAR A INICIAL – PRAZO DE DEZ DIAS - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1-A comprovação da 

mora, através da notificação encaminhada ao devedor é requisito 

necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos 

termos do Decreto-Lei 911/69. Ausente comprovação de recebimento da 

notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato, pelo devedor 

ou por terceiros, resta prejudicada a configuração da mora. 2 – No 

entanto, impõe-se conceder à autora/apelante o decêndio disposto no art. 

284, caput, do CPC, para que ela, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, a instrua a inicial ainda que depois do ajuizamento, até por que o réu 

não foi citado. 3- A extinção prematura do processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo no art. 267, VI, do CPC, sem oportunizar ao 

apelante a emenda da inicial, fere o devido processo legal formal, 

prejudicando o direito à ampla defesa. (Ap 85590/2015, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)”

Assim, intime-se o requerente para, em 15 (quinze) dias emendar a inicial 

comprovando a configuração da mora, sob pena de extinção da ação na 

forma do art. 485, IV do CPC.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35484 Nr: 1328-61.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Matilde de Lima

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do acordo proposto pela Autarquia.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64170 Nr: 209-26.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Ferreira de Oliveira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória, tão somente em 

relação ao valor de R$ 52.550,17 (cinquenta e dois mil quinhentos e 

cinquenta reais dezessete centavos).II. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 52.550,17 (cinquenta 

e dois mil quinhentos e cinquenta reais dezessete centavos), podendo, 

para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 

535, do CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e 

§3° do CPC/2015):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo 

impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a pertinente 

requisição para pagamento, conforme item III.b, independentemente de 

nova determinação.V. Indefiro o pedido de cumprimento de sentença em 

relação aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela 

senhora Iracy Ferreira de Oliveira.VI. Expeça-se o necessário.VII. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66846 Nr: 2369-24.2014.811.0024

 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: IMM, ANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMG

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

de Mato Grosso - OAB:, ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:20539/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 I. Reconheço, com fundamento no art. 55, caput, do Código de Processo 

Civil, a conexão entre o presente feito e o de cód. 102825, o qual se trata 

de ação de regulamentação de visitas, tendo as mesmas partes e pedidos 

comuns.

 Proceda-se, portanto, ao apensamento do presente feito ao processo 

autos n° 901-83.2018.811.0024 (cód. 102825), o qual deverá ser 

digitalizado, atentando-se a Sr.ª Gestora ao que estabelecem os arts. 223 

e 224 ambos da CNGC.

II. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 536 do Código de 

Processo Civil, recebo o pedido de cumprimento de sentença. Anote-se o 

necessário no sistema Apolo.

III. Intime-se a parte executada para comprovar o cumprimento da 

obrigação pactuada e homologada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-a de que, comprovado o descumprimento, poderão ser 

determinadas medidas necessárias para a obtenção do resultado, 

inclusive a fixação de multa e expedição de mandado de busca e 

apreensão de pessoa (art. 536, §1º, CPC).

 IV. No prazo de 15 (quinze) dias, o executado poderá impugnar o pedido 

de cumprimento de sentença (art. 536, §4º c.c. art. 525, do CPC).

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62676 Nr: 2506-40.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irinita Albina da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por IRINITA ALBINA DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 115/116), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

fls. 105/107, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e Intime-se.

 Condeno o(a) advogado(a) subscritor(a) da demanda ao recolhimento 

dos valores referentes à taxa judicial (art. 1043 da CNGC), com relação 

especificamente aos honorários sucumbenciais executados na mesma 

oportunidade em que foram executados os valores do benefício 

previdenciário, já que não há em seu favor pedido de justiça gratuita 

deferido.

 Transitada em julgado, certifique-se.

 Caso não haja recolhimento, proceda-se conforme a CNGC com relação à 

taxa devida pelo advogado.

 Após, arquivem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63514 Nr: 3349-05.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenita Dias da Cruz

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por JOVENITA DIAS DA CRUZ 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 
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do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 53), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

40/42, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e Intime-se.

 Condeno o(a) advogado(a) subscritor(a) da demanda ao recolhimento 

dos valores referentes à taxa judicial (art. 1043 da CNGC), com relação 

especificamente aos honorários sucumbenciais executados na mesma 

oportunidade em que foram executados os valores do benefício 

previdenciário, já que não há em seu favor pedido de justiça gratuita 

deferido.

 Transitada em julgado, certifique-se.

 Caso não haja recolhimento, proceda-se conforme a CNGC com relação à 

taxa devida pelo advogado.

 Após, arquivem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39590 Nr: 2103-42.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ferreira da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por JOSÉ FERREIRA DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 122/123), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

fls. 96/98, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e Intime-se.

 Condeno o(a) advogado(a) subscritor(a) da demanda ao recolhimento 

dos valores referentes à taxa judicial (art. 1043 da CNGC), com relação 

especificamente aos honorários sucumbenciais executados na mesma 

oportunidade em que foram executados os valores do benefício 

previdenciário, já que não há em seu favor pedido de justiça gratuita 

deferido.

 Transitada em julgado, certifique-se.

 Caso não haja recolhimento, proceda-se conforme a CNGC com relação à 

taxa devida pelo advogado.

 Após, arquivem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39227 Nr: 1723-19.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrina Cecilia da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por PEDRINA CECÍLIA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls.129/130), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

fls. 109/111, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se. Intime-se.

 Condeno o(a) advogado(a) subscritor(a) da demanda ao recolhimento 

dos valores referentes à taxa judicial (art. 1043 da CNGC), com relação 

especificamente aos honorários sucumbenciais executados na mesma 

oportunidade em que foram executados os valores do benefício 

previdenciário, já que não há em seu favor pedido de justiça gratuita 

deferido.

 Transitada em julgado, certifique-se.

 Caso não haja recolhimento, proceda-se conforme a CNGC com relação à 

taxa devida pelo advogado.

 Após, arquivem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67172 Nr: 2644-70.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Pereira de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por CLÁUDIA PEREIRA DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 71/72), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

60/62, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e Intime-se.

 Condeno o(a) advogado(a) subscritor(a) da demanda ao recolhimento 

dos valores referentes à taxa judicial (art. 1043 da CNGC), com relação 

especificamente aos honorários sucumbenciais executados na mesma 

oportunidade em que foram executados os valores do benefício 

previdenciário, já que não há em seu favor pedido de justiça gratuita 

deferido.

 Transitada em julgado, certifique-se.

 Caso não haja recolhimento, proceda-se conforme a CNGC com relação à 

taxa devida pelo advogado.

 Após, arquivem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35804 Nr: 1260-14.2010.811.0024
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Gregoria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) 

disponível(is) na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente 

à fl. 138, referente à requisição de fl. 136.

II. Aguarde-se a disponibilização nos autos do depósito judicial referente 

ao precatório de fl. 134.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20659 Nr: 1286-80.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinfrônio Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Laís Alessandra de Moura Moreira - OAB:13.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por SINFRÔNIO LEMOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fl. 165), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

154/156, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64242 Nr: 271-66.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro, G de Ameida Brito Engenharia e Cosntrução, Gildasio de Almeida 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405, Welber Costa Baima - OAB:7870

 Certifico que na intimação anterior, não vizualizei o nome do Dr. Welber, 

inclui no cadastro dos autos o referido advogado e novamente procedo a 

Intimação do Dr. Welber Costa Baima, pela Imprensa, para que devolva os 

autos acima identificados, que se encontram em seu poder desde 

19/10/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da CNGC, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64481 Nr: 498-56.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405, Welber Costa Baima - OAB:7870

 Certifico que na intimação anterior, não vizualizei o nome do Dr. Welber, 

inclui no cadastro dos autos o referido advogado e novamente procedo a 

Intimação do Dr. Welber Costa Baima, pela Imprensa, para que devolva os 

autos acima identificados, que se encontram em seu poder desde 

19/10/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da CNGC, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64492 Nr: 511-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405, Welber Costa Baima - OAB:7870

 Certifico que na intimação anterior, não vizualizei o nome do Dr. Welber, 

inclui no cadastro dos autos o referido advogado e novamente procedo a 

Intimação do Dr. Welber Costa Baima, pela Imprensa, para que devolva os 

autos acima identificados, que se encontram em seu poder desde 

19/10/2017, no prazo de 03 dias em cumprimento ao art. 431 da CNGC, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101574 Nr: 273-94.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BERNARDO MARCOSKI, Wagner Bárbaro 

Marcoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Torali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S.I. de 

Almeida - OAB:OAB/MT 7355-A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 10 dias manifestar quanto a certidão do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89856 Nr: 1069-22.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165.202-A/SP, EVERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:40483, Raph Melles Sticca - OAB:SP 236471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso pelo 

prazo de 6 (seis) meses, a iniciar-se nesta data. Decorrido o prazo, intimar 

a parte a dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) dias e praticar 

as diligências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35927 Nr: 1711-39.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenilda Nunes Nascimento de Freitas OU 

Creuzenilda Nunes Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598

 Diante do exposto:I. Determino que o exequente acoste aos autos 

memória de cálculo da multa fixada, representada por tabela na qual 

deverá especificar, mês a mês, a incidência de correção monetária a partir 

da respectiva fixação do valor, sem juros de mora.O cálculo deverá 

observar, como cronologia o período de 6.11.2012 (fls. 147 e 148) a 

14.1.2014 (fls. 405/409 e 431), quanto ao valor de R$ 100,00 (cem reais) e 

entre os dias 15.1.2014 (fls. 405/409 e 431) a 18.2.2014 (fls. 433/436), no 

tocante ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Advirta o exequente de 

que a memória de cálculo deverá aportar aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser 

certificado.II. Com fulcro no art. 134, §4º, do CPC, por não vislumbrar que o 

requerimento preencha os requisitos específicos do art. 50 do CC, indefiro 

o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.III. Expeça-se o 

necessário. IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA YAMAURA FELISARDO (REQUERIDO)

 

finalidade: Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhado de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLY SEBASTIANA LECHNER MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 12 de abril de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-39.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDCA COSTA GODOY OAB - MT0013877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. G. (RÉU)

 

Intimação da advogada da parte promovente do despacho ID 12608913 

dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de abril de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE QUEIROZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, 12 de abril de 2018 Dados 

do processo: Processo: 1000134-28.2018.8.11.0024; 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 PROMOVENTE: LUCILENE QUEIROZ DE 

MORAES PARTE PROMOVIDA: VIVO S.A. Situada na Rua Getúlio Vargas, 

n° 1.300, Bairro Centro, Cuiabá/MT, CEP 78.045-901. 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/05/2018 Hora: 15:00 (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. Atenciosamente, LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) LEONISIO SALLES DE ABREU JÚNIOR. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000622-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOUDES ALVES OCAMPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000622-62.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO, CONVERSÃO, DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB), 

PARCELAS DE BENEFÍCIO NÃO PAGAS]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MARIA DE LOUDES ALVES OCAMPO Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença 

com pedido cumulativo e subsidiário de aposentadoria por invalidez e 

tutela antecipada proposta por MARIA DE LOURDES ALVES OCAMPO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora ter pleiteado o 

auxílio-doença, que foi indeferido pela autarquia por considerá-la capaz 

para o labor. Salienta ser empregada doméstica, porém, em razão do 

problema de saúde que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver 

seu trabalho. Com a inicial vieram os documentos de id 6124037, pág. 1; id 

6124072, pág. 1; id 612427, págs. 1/2; id 6124147, pág. 1; id 6124266, 

pág. 1, id 6124305, pág. 1; id 6124474, pág. 1; id 6124672, págs. 1/2; id 

6124740, pág. 1/2; id 6124775, pág. 1/2; id 6124822, pág. 1; id 6125005, 

pág. 1, id 6125063, pág. 1/3; id 6129552, pág. 1/2; id 6129643, pág. 1/2; id 

6129749, pág. 1; id 6129909, pág. 1; id 6130040, pág. 1/3; id 6130170, 

pág. 1 e id 6130248, pág. 1. A tutela de urgência foi deferida no id 

6743761, págs. 1/7. O laudo pericial concluiu pela existência de limitações 

para o exercício de atividades (id 9148635, págs. 1/9). Devidamente 

citada, a autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91. No mérito, alegou o não preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, 

impugnando, sobretudo, eventual incapacidade e preexistência da doença. 

Subsidiariamente, indicou possível data para início do benefício (id 

10822922, págs. 1/7). A parte autora manifestou-se no id 10886290, págs. 

1/2, informando sobre a implantação do benefício, e no id 11469713, págs. 

1/3, apresentou contestação pela total procedência dos pedidos da 

exordial. II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos da 

parte autora, não há como se acolher o pedido. II.1 - Da preliminar A 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi requerido em 20/01/2017 e indeferido em 11/03/2017 (id 

6130248, pág. 1), sendo que a presente ação previdenciária foi proposta 

em 19/04/2017. Com isso, vê-se que, no interregno entre o indeferimento 

administrativo do benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência. II.2 - Da majoração dos honorários periciais 

Malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no id 9148635, pág. 1. É que o Juízo já 

foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados que foram em R$ 

400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo permitido pela Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de R$ 200,00 (duzentos reais), 

o que a impedir o intento. II.3 - Do mérito Presentes as condições da ação 

e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os arts. 25, 

inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 

1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 

da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão”. Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são 

quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade 

laboral: a) A qualidade de segurado da parte requerente; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; c) A 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O caráter permanente da 

incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário 

(para o caso do auxílio-doença). No particular, a qualidade de segurada da 

parte demandante e o período de carência de 12 contribuições mensais 

não estão comprovados nos documentos apresentados na inicial e 

contestação. Pois conforme extrato previdenciário CNIS (id 10822935, 

pág. 2), a autora contribuiu facultativamente apenas entre 01/12/2015 e 

30/09/2015, não comprovando a carência de 12 contribuições mensais 

necessárias, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei 8.213/1991. Da mesma 

forma, quanto à incapacidade, a parte autora não faz jus tanto ao 

auxílio-doença quanto à aposentadoria por invalidez, pois que o digno 

médico perito foi preciso ao indicar que em que pese a patologia da autora 

lhe traga limitação, existe tratamento médico para que esta retorne a suas 

atividades domésticas habituais (id 9148635, pág. 9). III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário para o pagamento dos honorários periciais do médico perito. 

Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para informar os 

dados bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 

05 (cinco) dias. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se. Colíder, 02 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97836 Nr: 694-03.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJALMA BARBOSA DA SILVA

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 
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Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de EDJALMA BARBOSA DA SILVA, brasileiro(a), casado, portador(a) do 

RG nº 3427352-2 SSP/AL e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

092.122.774-46, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; e b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 25/02/2016, data posterior à cessação do benefício (fl. 23);c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54989 Nr: 2427-14.2010.811.0009

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS

 Vistos.

 Em cumprimento à decisão de fls. 192/193-verso, o autor apresentou 

extratos bancários comprovando o depósito dos valores objeto do pedido 

de levantamento às fls. 156/159 na conta única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Entanto, os numerários ainda não foram vinculados ao processo, o que 

impede, por ora, o levantamento buscado, a par de a procuração 

outorgada à douta advogada do autor não lhe conferir poderes especiais 

para recebê-los (fl. 161).

 Com isso:

I) Requisite-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso a vinculação aos autos das quantias de 

R$ 23.960,00 (vinte e três mil, novecentos e sessenta reais) e R$ 

11.151,69 (onze mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e nove 

centavos) depositadas na conta única desta Corte de Justiça 

respectivamente aos 31/12/2010 (fl. 202) e 04/01/2011 (fl. 213), 

instruindo-se o ofício com cópia dos extratos bancários às fls. 199/205 e 

212/218;

II) Em observância ao disposto nos arts. 105, “caput”, do NCPC, 5º, § 2º, 

da Lei 8.906/94, e 450, “caput”, da CNGC/MT, intime-se a douta advogada 

do autor para, em 05 (cinco) dias, apresentar procuração com poderes 

especiais para levantamento de valores por alvará judicial;

III) Cumpridas as providências retro, autorizo, desde já, o levantamento 

requerido às fls. 156/159 mediante transferência dos citados valores à 

conta corrente nº 25858-0, agência 0750-1, Banco Bradesco S.A., de 

titularidade da causídica Simoni Rezende de Paula (CPF/MF nº 

004.624.611-81).

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, observando-se em 

tudo a nóvel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 265-41.2013.811.0009

 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: GERSON CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder auxílio-doença a 

GERSON CORDEIRO DOS SANTOS, brasileiro(a), auxiliar de topografia, 

portador(a) da CI/RG nº 6717144 SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 

934.878.785-34, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação desta decisão e sem 

estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de 

cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a 

condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, o que a 

atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do 

aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento 

perante o INSS, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 

59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91; b) DETERMINAR ao INSS o cumprimento 

imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, 

a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme 

art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do 

benefício (DIB) em 1º/12/2012, data posterior à cessação do benefício (fl. 

19);c) REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 3502-49.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS MARQUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de EDSON CARLOS MARQUES LEITE, brasileiro(a), agricultor, portador(a) 

da CI/RG nº 1.140.986-0 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

013.592.051-52, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91;b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 16/11/2014, data posterior à cessação do benefício (fl. 29);c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002239-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & VAZ LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

05 de março de 2018.

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002261-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZENIR DA CUNHA LIMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

05 de março de 2018.

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002338-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES & LEAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

05 de março de 2018.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001790-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TAPAJOS COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO M DE ARAUJO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

05 de março de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000367-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CIDRAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Número do Processo: 1000367-70.2018.8.11.0009, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 

48/51)]. AUTOR: LOURDES CIDRAM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por LOURDES CIDRAM, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 
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processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o dia 05/07/2018, às 16h50min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT, 05 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000368-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI SOARES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Número do Processo: 1000368-55.2018.8.11.0009, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 

48/51)]. AUTOR: DARCI SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por DARCI SOARES DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante 

do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 05/07/2018, às 17h30min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT, 05 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TIBURSKI SALVADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000554-78.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

62.561,76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[PENSÃO 

POR MORTE (ART. 74/9)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

IRENE TIBURSKI SALVADOR Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1 - RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 2 - CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC – dobro). 3 - Pois bem. Trata-se de ação de percepção de benefício 

previdenciário de pensão por morte ajuizada por IRENE TIBURSKI 

SALVADOR, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, por meio da qual postula, em sede de 

antecipação de tutela, a implantação imediata do benefício, em razão do 

falecimento de seu companheiro Sr. JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA. Nesse 

diapasão, cumpre asseverar que as tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Assim, em que pesem 

as argumentações constantes da exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o 

conjunto probatório até então produzido não é suficiente para o 

deferimento da tutela almejada, uma vez que, por ora, não comprovam a 

qualidade de dependente da autora em relação ao de cujus, pois 

necessário se faz, além das provas documentais, os depoimentos de 

testemunhas a fim de comprar a efetiva união estável. Nesse sentido: 

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. PENSÃO POR MORTE. 

COMPANHEIRA. LEI Nº 8.213 /91. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

PROVA DOCUMENTAL C/C PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA. 

POSSIBILIDADE. - O fato gerador para a concessão da pensão por morte 

é o óbito do segurado instituidor do benefício. - A dependência econômica 

da companheira é presumida e, por isso, independe de comprovação. - 

Comprovada de forma inequívoca a união estável por meio de depoimentos 

testemunhais e provas hábeis, faz jus a companheira à pensão por morte 

deixada pelo ex-segurado da Previdência Social. - Apelação Cível provida. 

Sentença reformada. (APELAÇÃO CIVEL AC 334489 RJ 

2003.02.01.015324-7). Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. Não comprovada a união estável 

entre a autora e o de cujus, inviável a concessão de benefício de pensão 

por morte deste. (APELAÇÃO CIVEL AC 50027048420134047213 SC 

5002704-84.2013.404.7213). Em apanhado, tenho que os documentos 

colacionados aos autos não são suficientes para o convencimento desta 

Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

4 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/07/2018, às 13h30min. INTIMEM-SE as partes para querendo 

apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do 

CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. 5 - Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, INTIME-SE a requerente 

para se manifestar no prazo legal, voltando-me os autos conclusos. 6 - 

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica, podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 04 de abril de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000186-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Número do Processo: 1000186-06.2017.8.11.0009, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6), APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO 

(ART. 52/4)]. AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1) RECEBO a inicial 

devidamente emendada, por estar em conformidade com os preceitos 

legais. 2) CITE-SE o requerido para, querendo, apresente contestação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro). 3) Pois bem. Trata-se 

de ação de aposentadoria por idade rural ajuizada por MARIA APARECIDA 

DA SILVA em face do Instituto Nacional Do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos, por meio da qual postula, em sede de 

antecipação de tutela, a implantação imediata do benefício. Nesse 

diapasão, cumpre asseverar que as tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Assim, em que pesem 

as argumentações constantes da exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o 

conjunto probatório até então produzido não é suficiente para o 

deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos 

requisitos exigidos para o recebimento do benefício a título de trabalhador 

rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido por algum 

tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um dos 

requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

4) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/07/2018, às 14h10min. Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão, no que couber, como mandado, ofício e carta 

precatória. Colíder/MT, 26 de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Ol iveira Andrade Juíza de Direi to [1]  Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001408-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

JUCIANI SUFFIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001408-09.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: SIZENANDO LIMA JUNIOR, JUCIANI SUFFIATTI REQUERIDO: 

ESTE JUIZO Vistos etc. Trata-se de pedido de homologação judicial de 

acordo ajuizada por SIZENANDO LIMA JUNIOR e JUCIANI SUFFIATTI, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A inicial fora recebida ao ID 

9458834. O Ministério Público se manifestou favoravelmente á 

homologação do acordo. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando aos autos, verifico que os direitos do menor se 

encontram suficientemente preservados, razão pela qual, a homologação 

do acordo é medida que se impõe. D’ outra banda, no que se refere à 

caracterização da união estável, de mister a convivência pública, 

contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 

família, nos exatos termos do artigo 1.723 do Código Civil. Assim, no 

dedilhar dos autos, vejo que estão presentes os requisitos necessários à 

declaração pretendida, de modo que, restou comprovada a convivência 

more uxorio, caracterizando a affectio societatis familiar, uma vez que os 

requerentes declararam que viveram em união estável pelo período de 11 

de janeiro de 2014 a 07 de agosto de 2017, dessa união adveio o filho 

João Augusto Suffiatti Lima, nascido em 25/08/2016. Destarte, tenho por 

bem HOMOLOGAR o acordo mencionado, assinado por duas 

testemunhas, referente à guarda, alimentos e direito de visitas nos seus 

exatos termos, por preservar suficientemente o interesse das partes, 

mormente do menor envolvido. Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, a 

composição firmada para que surtam seus efeitos legais. RECONHEÇO e 

DISSOLVO a união estável havida entre Sizenando Lima Junior e Juciani 

Suffiatti. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE o respectivo termo de guarda do menor. 

Sem custas. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 31 de 

janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE CASTRO NERES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000522-73.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: IVONE DE CASTRO NERES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por IVONE DE CASTRO 

NERES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial, em todos 

os seus termos. Diante do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de 

onde se extrai a impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas 

audiências de conciliação, bem como em razão das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, a qual designo para o dia 19/07/2018, 

às 13h30min. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 12 

de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA NERES (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 

DECISÃO Processo: 1000524-43.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: FRANCISCO FERREIRA NERES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por IVONE DE CASTRO 

NERES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial, em todos 

os seus termos. Diante do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de 

onde se extrai a impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas 

audiências de conciliação, bem como em razão das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, a qual designo para o dia 19/07/2018, 

às 14h10min. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 12 

de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERNANDES BALIEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 370 de 691



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000525-28.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8), APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ROBERTO FERNANDES BALIEIRO Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por ROBERTO FERNANDES 

BALIEIRO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial, em todos 

os seus termos. Diante do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de 

onde se extrai a impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas 

audiências de conciliação, bem como em razão das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, a qual designo para o dia 19/07/2018, 

às 14h50min. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que 

neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a qualquer tempo. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, 12 

de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000563-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOARES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME PEREIRA LIMA OAB - 835.061.521-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Número do Processo: 1000563-40.2018.8.11.0009, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. AUTOR: CICERO 

SOARES LIMA REPRESENTANTE: JAIME PEREIRA LIMA RÉU: MUNICIPIO DE 

COLIDER, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de fazer ajuizada por CICERO SOARES LIMA, representado por 

JAIME PEREIRA LIMA, em face do Estado de Mato Grosso e do Município 

de Colíder/MT, devidamente qualificados. Pediu antecipação de tutela para 

obrigar os requeridos a providenciar procedimento de hemodiálise, bem 

como, as demais providencias necessárias ao reestabelecimento da sua 

saúde. É o relatório. DECIDO. A Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, menciona em seu art. 2º que “É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. De rigor, de acordo com art. 2.º, § 4.º, da Lei n.º 

12.153/2009, “no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. O Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através da Resolução n. 004/2014/TP, 

uniformizou os procedimentos atinentes à Lei 12.153/2009 no âmbito do 

Poder Judiciário deste Estado. O art. 1º da Resolução 004/2014/TP 

estabelece que as ações referentes à Lei Federal n. 12.153/2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; 

ou nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento. Convém acentuar que o autor atribuiu ao valor da causa à 

monta de R$ 15.000,00. Valor este inferior ao limite de 60 salários-mínimos, 

de alçada do JEFP. Ante o exposto, declaro este Juízo incompetente para 

processar e julgar a causa. Por conseguinte, declino a competência em 

favor do Juizado Especial desta comarca, para onde deverão ser 

REMETIDOS os autos em epígrafe. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 26 

de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81918 Nr: 2921-05.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMONA DIAS SAMPAIO DE LIMA - Espólio de

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) da parte autora do Despacho 

de Fls. 192, sendo que o conteúdo na integra também está disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(WWW.TJMT.JUS.BR). Autos nº: 2921-5.2012.811.0009. Código Apolo nº: 

81918. Vistos, etc.1 – Não obstante as partes Natalino Bras de Lima e 

Claudineia Sampaio Dias tenham regularizado sua representação 

processual (fls. 184/verso e 185/verso), nota-se dos respectivos 

instrumentos de procuração, que não foi outorgado ao procurador 

poderes especiais para receber valores, razão pela qual, INDEFIRO o 

pedido de fl. 184. 2 – Destarte, INTIMEM-SE os requerentes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, dar regular prosseguimento ao feito. Às providências.

 Colíder/MT, 08 de março de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81918 Nr: 2921-05.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMONA DIAS SAMPAIO DE LIMA - Espólio de

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Autos nº: 2921-05.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81918.

 Vistos, etc.

1 – Não obstante as partes Natalino Bras de Lima e Claudineia Sampaio 

Dias tenham regularizado sua representação processual (fls. 184/verso e 

185/verso), nota-se dos respectivos instrumentos de procuração, que não 

foi outorgado ao procurador poderes especiais para receber valores, 

razão pela qual, INDEFIRO o pedido de fl. 184.

2 – Destarte, INTIMEM-SE os requerentes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar regular prosseguimento ao feito.

Às providências.

 Colíder/MT, 08 de março de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46359 Nr: 172-54.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDALVA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentado informações 

complementares do cálculo de fls. 241/244, ou seja, qual o valor total do 

principal, qual o valor total dos juros, informações estas necessárias para 

a expedição de RPV, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88651 Nr: 1828-36.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Código nº. 88651

Decisão

Vistos, etc.

Às fls. 237 consta certidão de trânsito de julgado da 3ª Camara Criminal do 

TJMT.

Em fls. 238, foi determinado à secretaria o cumprimento dos comandos e 

comunicações de praxe atentando-se a reforma da sentença em sede 

recursal.

No entanto a gestora deixou de cumprir tal comando certificando que o réu 

não teria sido intimado da sentença.

Pois bem.

Em que pese o teor da certidão de fls. 239, verifica-se que a fls. 210, o 

réu foi intimado pessoalmente para apresentação de contrarrazões.

Neste contexto não há como admitir como corolário lógico que o réu não 

obteve ciência de que seu processo já estava sentenciado, eis que 

pressupõe uma sentença quando tem que se defender de um recurso. Até 

mesmo porque, é assistido por advogado constituído, e menos do prazo 

estabelecido já apresentou a referida peça, fls. 211/213.

Deste modo, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, o ato 

atingiu sua finalidade, quando o réu, tomou ciência do recurso, e por 

lógica, da sentença, após o retorno dos autos do tribunal.

Diante do exposto, deve ser considerado transitado em julgado para a 

defesa após expirado o prazo da intimação de fls. 210.

Certifique-se o transito em julgado para a defesa, e após, cumpra-se o 

comando de fls. 238.

 Às providências.

Colíder-MT, 11 de Abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 1020-89.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395/B

 Autos n°. 1020-89.2018.811.0009 – Código n°. 110932

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 29 de maio de 2018, 

às 17h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-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.: 110923 Nr: 1013-97.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, 

JHONNY DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Autos n°. 1013-97.2018.811.0009 – Código n°. 110923

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 29 de maio de 2018, 

às 16h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-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.: 56638 Nr: 930-28.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, 

GUELERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALMEIDA SOBRINHO 

TXUCARRAMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS 

DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 930-28.2011.811.0009 – Código nº. 56638

Decisão

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM

I- Verifica-se que por lapso no termo de audiência, na deliberação, no item 

2, foi decretada a revelia do acusado Guelerson Antônio de Oliveira 

Almeida Sobrinho Txucarramae, contudo verifica-se que o mesmo 

encontra-se encarcerado na Penitenciária II de Itapetinga/SP, e diante da 

ausência de escolta deixou de ser apresentado na audiência aprazada, 

conforme fls.228, de modo que equivocada a decretação da revelia.

II- Portanto, REVOGO a deliberação do item 2, concernente a revelia, para 

o fim de determinar a expedição de Carta Precatória à Comarca de 

Itapetinga/SP para interrogatório do réu.

 Ciência as partes desta decisão.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 10 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84810 Nr: 2201-04.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Aparecida de Fátima Lopes e Juracy 

Lacerda Leite, conforme requerido pelo Ministério Público. 2) DECRETO a 

revelia do acusado nos termos do parecer ministerial. 2) DEFIRO o 

requerimento do Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias. Informado 

endereço nesta Comarca, torna-se os autos conclusos para designação 

de audiência. Caso, endereço fora da terra, EXPEÇA-SE carta precatória. 

E havendo desistência dessas oitivas, desde já, homologo tais 

desistências. E expirado o prazo de cumprimento das demais precatórias, 

ora expedidas, ABRAM-se vista as partes nos termos do art. 402 do CPP 

ou apresentem suas alegações, visto o acusado já fora interrogado as fls. 

160. CUMPRA-se.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO MANFRIM MACULAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000558-18.2018.8.11.0009 Parte Autora: GUILHERME AUGUSTO 

MANFRIM MACULAN Parte Ré: GOL LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de maio de 2018, 16h20min., 

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, 11 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: 1000544-34.2018.8.11.0009

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:

CLEUSA SOARES ARAGAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000544-34.2018.8.11.0009 Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: CLEUZA SOARES ARAGÃO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 22 de maio de 2018, 14h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 11 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: 1000542-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GODINHO DOS SANTOS (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 Processo: 

1000542-64.2018.8.11.0009 Parte Autora: ROBSON GODINHO DOS 

SANTOS Parte Ré: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 22 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. Colíder/MT, 11 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GONCALVES DA PAZ (REQUERENTE)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LINDORIO ROMANSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000583-65.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: SUPREFOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NAIARA GONCALVES DA PAZ Parte Ré: 

REQUERIDO: JOAO LINDORIO ROMANSKI Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), por todo teor da 

certidão do Oficial de Justiça Id 12655740, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de citação/intimação, no prazo de 

cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILISMAR FERREIRA MARTINS (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000576-39.2018.8.11.0009; REQUERENTE: WILISMAR FERREIRA 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado 

(a) constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

redesignada para o dia 24 de Maio de 2018 às 15hs40, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 
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TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS (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 Processo: 

1000567-77.2018.8.11.0009 REQUERENTE: LUIS EDUARDO RESMINI 

MARTINS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 24 de Maio de 2018 às 13hs20, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000539-46.2017.8.11.0009; REQUERENTE: ROSIMEIRE SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAR 

a(s) parte(s) Promovida (s), através do(a) Advogado (a) para apresentar 

contrarazões ao recurso interposto no autos – Id. 12644346, no prazo de 

10 (dez)dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002155-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL TIETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DOSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002155-56.2017.8.11.0009; REQUERENTE: DORIVAL TIETZ REQUERIDO: 

CLAUDINEI DOSSO FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s), PROMOVENTE E 

PROMOVIDO através dos(a) Advogados(a)/Procurador(a) constituídos 

nos autos para se manifestarem acerca da Certidão exarada nos autos 

através do ID – 12114776, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002155-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL TIETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DOSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002155-56.2017.8.11.0009; REQUERENTE: DORIVAL TIETZ REQUERIDO: 

CLAUDINEI DOSSO FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s), PROMOVENTE E 

PROMOVIDO através dos(a) Advogados(a)/Procurador(a) constituídos 

nos autos para se manifestarem acerca da Certidão exarada nos autos 

através do ID – 12114776, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 103381 Nr: 185-38.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT

 Certifico que passo a intimar os procurador DA PARTE Ré, para tomar 

ciência dos termos da r. Sentença prolatada ás fls.265/266 nos autos em 

epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

III - DISPOSITIVO - Ante o exposto, com fundamento no art. 104 e art. 107, 

inciso V do CP, c.c. o art. 24, “caput” e art. 50 do CPP, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA quanto 

ao(s) crime(s) previsto(s) no(s) art(s). 129, “caput”, do Código Penal, em 

face da renúncia expressa ao direito de representação do(a) ofendido(a). 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS - Deixo de condenar a parte ré em custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, em face do provimento 

específico extintivo da punibilidade e do previsto no art. 3º, inciso IV, da 

Lei Estadual 7.603/01, art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93 e art. 73, inciso I, da 

Lei Complementar Estadual 27/93. Cientifique-se o Ministério Público. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 102270 Nr: 3745-22.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RAMOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Certifico que passo a intimar a procuradora da parte Indiciada, Dra. 

ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB: 13.404, para apresentar no prazo 

de 05 (cinco) dias os Memoriais Escritos. Tudo em conformidade com a r. 

decisão de fls . 71. O referido é verdade.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116574 Nr: 560-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO 1º SERVIÇO REGISTRAL DA COMARCA DE 

COMODORO, WALFRIDO RODRIGUES, WILIAM RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALFRIDO RODRIGUES - 

OAB:OAB/MS 2644-B, WILIAM RODRIGUES - OAB:OAB/MS 5821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a dúvida levantada pelo registrador para 

recusar a averbação premonitória requerida pelos interessados, nos 

termos do artigo 201, LRP.Intime-se o registrador e os interessados 

acerca desta decisão. Após, ciência ao MPE. Expeça-se se o necessário.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61843 Nr: 3711-72.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO 

(ABM AMRO REAL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:6100, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, VALESKA 

FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

tão somente para declarar não ser possível a cumulação da comissão de 

permanência com a correção monetária, juros remuneratórios, juros 

moratórios ou multa contratual, e que a cobrança, sem essa cumulação, 

deverá observar a limitação segundo a taxa de juros remuneratórios 

contratada, a limitação da multa no patamar de 2% em caso de mora, bem 

como condenar o réu à devolução simples do que a autora tenha 

porventura pagado a mais, durante a vigência do contrato, acrescido de 

correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir de cada desembolso, e juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, recalculado segundo os 

parâmetros agora dispostos, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença, mantendo-se incólumes os demais encargos e valores 

contratados.Quanto às custas, cada parte deverá arcar com 50% do valor 

apurado.Em relação aos honorários advocatícios, uma vez que autor e réu 

são em parte vencedor e vencido, arbitro os referidos para cada 

procurador das partes no montante de 10% sobre o valor dado a 

causa.Após o trânsito em julgado, ao arquivo.P.R.I.C.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1483 Nr: 528-16.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a serventia acerca da intimação da empresa Agro-Sul 

Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda conforme determinado 

às fls. 246.

Defiro o pedido de prioridade de tramitação requerida às fls. 257.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19622 Nr: 776-69.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NERI PÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 10 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89943 Nr: 2199-15.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO BORBA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90706 Nr: 2435-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, SUELY MÁRCIA SFACIOTI 

BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNÔ LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, ELTON 

QUEIROZ DE FREITAS - OAB:8478-A/MT

 Código 67846 – 68229 – 90706 - 96552 - 103746

Vistos.

Aportou neste juízo nos autos de processo código 90706 petição da 

Procuradoria Geral Federal informando a tramitação perante a Segunda 

Vara Federal em Cuiabá do curso de uma AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO proposta por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, 

MARCELO DE PAULA XAVIER, LEONORA CARMEM DE PAULA XAVIER e 

AGROPASTORIL TIARAJU S/A, CNPJ n° 15.363.963/0001-27 em face da 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e UNIÃO FEDERAL, processo 

n.° 0016461-97.2010.4.01.3600, com o objeto de nulificar os Atos 

Administrativos de constituição da TERRA INDÍGENA UIRAPURU, 

requerendo ainda, suspensão dos feitos em que se discutem a posse de 

terras cujos títulos de propriedade incidem nos limites da Terra Indígena 

Uirapuru.

Pois bem, entendo que se faz necessária a suspensão dos feitos cujas 

áreas ou títulos conflitem com a referida Terra Indígena, uma vez que se 

for manifestado interesse da União tal informação poderá alterar a 

competência para julgamento do presente feito e também das ações 

conexas.
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 Sendo assim, determino a suspensão dos processos de códigos 67846, 

68229, 68389, 90706, 96552 e 103746 pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, conforme requerido pela PGF.

Extraiam-se cópias da petição de fls. 2322 a 2325 do processo de código 

90706 e juntem aos processos 67846, 68229, 96552 e 103746.

Determino ainda o cancelamento das audiências que estiverem agendadas 

nos referidos processos, postergando para data futura as redesignações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 11 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26171 Nr: 373-32.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO BARBOSA LIMA, INEZ DE 

CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIREU REINO CRAVA DELTRA, ORDELINO 

RODRIGUES DE GODOY, LÍLIAN FURQUIM DE GODOY, CATARINA 

JOHANSEN FARIA FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11.134/MT, EDNO DAMASCENA DE FREITAS - OAB:11.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89943 Nr: 2199-15.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO BORBA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 115-80.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO, PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39100.

Vistos.

Indefiro o pedido, uma vez que a distribuição e recolhimento das custas da 

Carta Precatória é dever da parte e não do juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 12 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1964 Nr: 1177-68.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UTRACON COBRANÇA TERCEIRIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ISIDORO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código 1964.

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que os credores hipotecários foram 

devidamente intimados (folhas 106 e 111-v), tornando, portanto, inválida 

tal alegação.

Posto isso, defiro o pedido de adjudicação da parte ideal de 1/14 da parte 

ideal do imóvel penhorado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 12 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39295 Nr: 310-65.2012.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA, INCOMEX - 

INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE OBRAS DE NOVA LACERDA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 Código 39295.

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, bem como o disposto no artigo 1.284 da 

CNGC, determino o arquivamento dos autos.

 Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

 Cumpra-se.

Comodoro, 12 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38748 Nr: 3446-07.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158.029 

OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE SAUER 

DE ARRUDA PINTO - OAB:102907/SP

 Como se vê, a Lei de Falência e Recuperação Judicial estabelece que o 

juízo da falência é indivisível, sendo competente para examinar todas as 

ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa, 

exceto aquelas em que a massa for autora ou litisconsorte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – Ação de Constituição de Servidão Administrativa com 

Pedido de Liminar de Emissão na Posse – DEMANDA MOVIDA CONTRA 

MASSA FALIDA EM JUÍZO CÍVEL COMUM (2ª Vara da Comarca de 

Comodoro-mt) – COMPETÊNCIA – JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA (1ª 

Vara Cível do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo) – ART. 76 

DA LEI Nº 11.101/05 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O juízo 

competente para julgar e processar causas que tenham como parte 
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massa falida é o juízo falimentar, em razão da regra do juízo universal 

prevista no art. 76 da Lei nº 11.101/2005, principalmente, quando a lide 

não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de exceção à regra do juízo 

universal previsto no citado dispositivo. A universalidade do juízo 

falimentar tem como objetivo não só evitar a dispersão do patrimônio da 

massa, como também permitir que as situações relevantes concernentes à 

arrecadação dos bens sejam submetidas a um único juízo, conhecedor 

dos fatos e do montante exato dos credores. (AI 15033/2016, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016) Diante do exposto, DECLINO 

A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, devendo estes autos serem remetidos 

para o Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Central da Capital do Estado de São 

Paulo. Antes, porém, determino a liberação dos honorários periciais em 

favor do expert. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62458 Nr: 543-28.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA NILZA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O desprezo, a afronta, o desacato e o desrespeito às decisões judiciais 

não podem ser tolerados.Assim, determino a expedição de oficio à 

gerencia executiva do INSS, para que cumpra a decisão que antecipou os 

efeitos da tutela, implantando o benefício previdenciário 5479328405 em 

favor da parte autora, no prazo improrrogável de 05 dias, a partir da 

ciência desta decisão, devendo ao final do prazo juntar aos autos o 

comprovante da implantação do benefício.Decorrido o prazo sem 

manifestação da Autarquia Federal, desde já determino a extração de 

cópia dos autos, com a remessa de peças ao Ministério Público, para 

apuração do crime de desobediência por parte do responsável pela 

implantação do benefício.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38569 Nr: 3268-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Intimar as partes de que foi designado o dia 14/05/2018, local: Rua dos 

Ipês, 990E, Bairro Jardim Mato Grosso, Comodoro/MT para início da 

diligência da prova pericial, sendo que a perita estará a disposição para 

inofrmações complementares, se necessário e solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68229 Nr: 1654-13.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER ANGELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN, 

CELSO FERNANDES PADOVANI, GLEYDSTON MACHADO GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, EDSON ANGELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:MT/14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:4774-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DIAS DE 

VASCONCELOS - OAB:30.547-GO, ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:4774-B/MT

 Vistos.

Aportou neste juízo nos autos de processo código 90706 petição da 

Procuradoria Geral Federal informando a tramitação perante a Segunda 

Vara Federal em Cuiabá do curso de uma AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO proposta por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, 

MARCELO DE PAULA XAVIER, LEONORA CARMEM DE PAULA XAVIER e 

AGROPASTORIL TIARAJU S/A, CNPJ n° 15.363.963/0001-27 em face da 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e UNIÃO FEDERAL, processo 

n.° 0016461-97.2010.4.01.3600, com o objeto de nulificar os Atos 

Administrativos de constituição da TERRA INDÍGENA UIRAPURU, 

requerendo ainda, suspensão dos feitos em que se discutem a posse de 

terras cujos títulos de propriedade incidem nos limites da Terra Indígena 

Uirapuru.

Pois bem, entendo que se faz necessária a suspensão dos feitos cujas 

áreas ou títulos conflitem com a referida Terra Indígena, uma vez que se 

for manifestado interesse da União tal informação poderá alterar a 

competência para julgamento do presente feito e também das ações 

conexas.

 Sendo assim, determino a suspensão dos processos de códigos 67846, 

68229, 68389, 90706, 96552 e 103746 pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, conforme requerido pela PGF.

Extraiam-se cópias da petição de fls. 2322 a 2325 do processo de código 

90706 e juntem aos processos 67846, 68229, 96552 e 103746.

Determino ainda o cancelamento das audiências que estiverem agendadas 

nos referidos processos, postergando para data futura as redesignações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67846 Nr: 1367-50.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELO, CELSO FERNANDES 

PADOVANI, GLEYDSTON MACHADO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL 

RODRIGUES ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CAVALHO DOMINGUES - 

OAB:21720/A, VIVIANE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:MT/14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 Vistos.

Aportou neste juízo nos autos de processo código 90706 petição da 

Procuradoria Geral Federal informando a tramitação perante a Segunda 

Vara Federal em Cuiabá do curso de uma AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO proposta por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, 

MARCELO DE PAULA XAVIER, LEONORA CARMEM DE PAULA XAVIER e 

AGROPASTORIL TIARAJU S/A, CNPJ n° 15.363.963/0001-27 em face da 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e UNIÃO FEDERAL, processo 

n.° 0016461-97.2010.4.01.3600, com o objeto de nulificar os Atos 

Administrativos de constituição da TERRA INDÍGENA UIRAPURU, 

requerendo ainda, suspensão dos feitos em que se discutem a posse de 

terras cujos títulos de propriedade incidem nos limites da Terra Indígena 

Uirapuru.

Pois bem, entendo que se faz necessária a suspensão dos feitos cujas 

áreas ou títulos conflitem com a referida Terra Indígena, uma vez que se 

for manifestado interesse da União tal informação poderá alterar a 

competência para julgamento do presente feito e também das ações 

conexas.

 Sendo assim, determino a suspensão dos processos de códigos 67846, 

68229, 68389, 90706, 96552 e 103746 pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, conforme requerido pela PGF.

Extraiam-se cópias da petição de fls. 2322 a 2325 do processo de código 

90706 e juntem aos processos 67846, 68229, 96552 e 103746.

Determino ainda o cancelamento das audiências que estiverem agendadas 

nos referidos processos, postergando para data futura as redesignações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 68389 Nr: 1796-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36315 Nr: 1012-45.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 1) Considero encerrada a instrução processual.

2) Arbitro 01 URH em favor da Dra. Maila Suzamar da Rocha tendo em 

vista que no presente ato ela atuou em favor do réu como defensora 

dativa, sendo que tal valor deverá ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

3) Autos ao MPE para que apresente alegações finais.

4) Intime-se a DPE tão logo tenha um(a) membro(a) oficiando na comarca 

para que apresente alegações finais em favor do réu.

5) Saem os presentes intimados.

6) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105165 Nr: 3164-56.2017.811.0046

 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: KLDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCM, PGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807/O, KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial para 

excluir do nome da autora a paternidade de Darci Cortes Moraes e para 

incluir o requerido Pedro Garcia Tatim como genitor. Obviamente tal 

substituição alcança o nome dos respectivos avos paternos. O nome da 

requerente passara a ser Karen Letícia Tatim, conforme pedido feito na 

inicial. P. I.Ciência ao MPE. Após o transito em julgado, expeça-se ofício ao 

cartório de registro das pessoas naturais para cumprimento desta 

sentença. Com a informação de que a sentença foi cumprida pelo senhor 

t a b e l i ã o ,  a u t o s  a o  a r q u i v o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Comodoro/MT, 12 de abril de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento 

de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118104 Nr: 1216-45.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:OAB/MT 23580

 Vistos.

Trata-se de pedido de providências solicitado pela autoridade policial 

visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima, que teria sido vítima 

de violência doméstica.

A lei Maria da Penha visa proteger as mulheres vítimas de violência 

doméstica razão pela qual a palavra da vítima é bastante relevante, ainda 

mais considerando que a maior parte das agressões não possuem 

testemunhas, razão pela qual indefiro o pedido de revogação.

 Considerando que o representado reside em propriedade rural, autorizo 

que ele frequente o programa quinzenalmente.

 Oficie-se ao CRAS informando que o comparecimento de Ronaldo Luiz da 

Silva será quinzenal.

 Autos ao MPE para parecer.

Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 12 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89488 Nr: 2028-58.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO HENRIQUE GARCIA, MARIA ODETE DE OLIVEIRA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 Código 89488.

Vistos.

Desde já determino a intimação do embargado para apresentar 

contrarrazões no recurso apresentado.

 De fato existe nos autos uma contradição externa conforme dito pelo 

embargante, porém antes de apreciar os presentes declaratórios 

determino a intimação das partes pessoalmente para comparecerem em 

uma audiência de conciliação a fim de que os fatos apontados nos autos 

possam ser conciliados.

Por óbvio a referida conciliação buscará atingir também o processo de 

código 73003.

Lembro o juízo pode a qualquer momento buscar a conciliação entre as 

partes.

 Designo tal solenidade para o dia 23/08/2018 às 16:00 horas.

P. I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 12 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114993 Nr: 7381-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANELLA, FRANCISCO ZANELLA, IVONE 

BOASKEVICZ ZANELA, CLEONICE ZANELLA, ADILCE ZANELLA, INES 

ZANELLA, JACIR ZANELLA, MARCO ANTONIO ARRUDA MENDES, ANNA 

MARIA ZANELLA, PAULO ZANELLA, ROSANA ZANELLA, SERGIO 

ZANELLA, MARILENE ZANELLA, NILSE ROSA ZANELLA, ESTELA MARI 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANELLA, ANA MARIA BARBOSA DE 

OLIVEIRA ZANELLA, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TABACCHI PIRES 

CORRÊA - OAB:16961

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso
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neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39844 Nr: 859-75.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON CARLOS DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMILTON CARLOS DE AGUIAR, Cpf: 

01986613127, Rg: 1675745-9, Filiação: Bento de Aguiar e de Neuza Rosa 

Silva Aguiar, data de nascimento: 18/12/1985, brasileiro(a), solteiro(a), 

ajudante de eletrecista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR, POR ESTAR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, 

AMILTON CARLOS AGUIAR "BEDICO", ACERCA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, BEM COMO PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS EFETUAR O 

PAGAMENTO DO CÁLCULO DAS CUSTAS, NO VALOR DE R$ 482,41.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

atraves do(a) Promotor(a) de Justiça signatário, com suspendanio no 

artigo 129, inciso I da Carta Magna de 1988, e artigo 41 e seguinte do 

Código Penal, vem a honrosa presença de Vossa Excelência oferecer 

DENUNCIA em desfavor AMILTON CARLOS AGUIAR, epíteto "Bedico", 

brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Vilhena-RO, nascido em 

18/12/1985, filho de Bento Aguiar e Neuza Rosa Silva de Aguiar, residente 

e domiciliado na Avenida Prefeito Valdir Masutti, ao lado do "Mano Motos", 

nesta cidade e Comarda de Comodoro/MT, em razão da prática do fato 

delituoso, incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Federal 

n°11.343/2006, com as implicações e gravames da Lei Federal n° 

8.072/1990 (Lei de crimes Hediondos).

Despacho/Decisão: S E N T E N Ç A Classe CNJ: Penal – Lei 11343/2006 – 

tráfico – art.33, caput – condenação - causa de redução – substituição da 

pena. VISTOS E EXAMINADOS ESTES AUTOS DE PROCESSO CRIME SOB 

Nº 859-75.2012.811.0046 [CODIGO 39844], EM QUE FIGURA COMO 

AUTOR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RÉU 

AMILTON CARLOS AGUIAR. 1. RELATÓRIO O Ministério Público Estadual 

ofereceu denúncia em face de AMILTON CARLOS AGUIAR, vulgo 

“Bedico”, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Vilhena/RO, 

nascido em 18/12/1985, filho de Bento de Aguiar e Neuza Rosa Silva de 

Aguiar, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Valdir Mazutti, nesta 

cidade e Comarca de Comodoro/MT, em razão da prática do crime previsto 

no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, conforme os seguintes fatos: “No dia 

10 de março de 2012, por volta das 12h30, em via pública, mais 

precisamente na Praça dos Pioneiros, Centro, nesta cidade e Comarca de 

Comodoro, o denunciado AMILTON CARLOS AGUIAR portava drogas, sem 

autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 

no importe de 05 (cinco) invólucros, sendo 04 (quatro) menores 

(‘trouxinhas’) e uma porção maior, totalizando cerca de 4,09 g (quatro 

gramas e zero nove centigramas) de entorpecente denominado pasta 

base de cocaína, de acordo com o contido no auto de prisão em flagrante 

de fls. 02/12-IP, B.O. de fls. 13/14-IP, auto de apreensão de fl. 15-IP, laudo 

de constatação (preliminar) nº. 02.04.03.01.072/2.012/GRPL, de fl. 23-IP e 

demais documentos inclusos.” Apresentada a denúncia, vieram a 

alegações preliminares [fls.57-60]. Recebida a denúncia [fl.61], 

alcançou-se a instrução probatória. Em audiência de instrução e 

julgamento foi interrogado o acusado e foram inquiridas as testemunhas 

Lucas Mori Benecase e Junior Cesar Pereira. O Ministério Público desistiu 

da oitiva da testemunha Jonas Barbosa às fls.93, sendo os autos 

encaminhados as partes para alegações finais. O Ministério Público, em 

sede de alegações pediu a condenação do réu, nas penas do art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações da Lei 8.072/1990, diante 

da comprovação da autoria e materialidade do delito [fls.97-106]. A defesa 

do réu, em alegações finais, pugnou pelo reconhecimento da circunstância 

atenuante da confissão, pela causa especial de diminuição de pena 

prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 e pela substituição da pena 

privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. A prisão preventiva do 

acusado foi revogada às fls. 128-129. Juntado o laudo pericial definitivo 

às fls. 133-134, as partes não manifestaram oposição ao mesmo. É o 

relato. Passo a decidir. 2. FUNDAMENTAÇÃO A materialidade do fato 

narrado na denúncia [delito de tráfico de drogas] restou evidenciada pelo 

auto de apreensão [fl.24], laudo de constatação [fl.32] e laudo pericial 

definitivo [fls.133-134], confirmadores da natureza da substância 

entorpecente. Assim, estando suficientemente comprovada a existência 

da materialidade, sigo para a análise da autoria. No presente caso, a 

acusação demonstrou que o denunciado AMILTON CARLOS AGUIAR 

realmente portava drogas nas adjacências da Praça dos Pioneiros, 

localizada nesta urbe, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal e regulamentar. Destaque-se que a apreensão da droga na posse do 

acusado é irrefutável, seja pelo que se extrai do seu interrogatório, tanto 

na fase investigativa como na fase judicial, seja pelo auto de apreensão, 

seja pelas declarações testemunhais. Durante seu interrogatório em Juízo 

o acusado aduziu que portava droga na data e local descritos na denúncia 

e que comprou a substância de uma pessoa conhecida pelo epíteto 

“Gordinho” para consumi-la juntamente com a pessoa de Jonas Barbosa, 

sendo que este teria fornecido o dinheiro para que aquele comprasse a 

droga. O policial militar Lucas Mori Benencase e o policial civil Junior Cesar 

Pereira, que realizaram a abordagem do acusado, forneceram detalhes 

coerentes e precisos acerca do fato ocorrido. Ao ser inquirida em Juízo, a 

testemunha Junior Cesar Pereira disse que, já tendo conhecimento que o 

acusado praticava delitos de tal natureza, começou a observar o mesmo e 

que presenciou o indigitado vendendo drogas para a pessoa de Jonas 

Barbosa O policial militar Lucas Mori Benencase disse em Juízo que 

recebeu solicitação de apoio do policial civil Junior, para que 

comparecesse nas imediações do estabelecimento comercial de nome 

fantasia Meu Postinho [próximo à Praça dos Pioneiros], para auxiliar na 

abordagem do acusado. Disse ainda que chegou no momento em que 

Amilton Carlos estava sendo revistado e que durante a revista foi 

encontrada a substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína. 

O depoimento das testemunhas perante este Juízo é corroborado pelas 

declarações prestadas pela testemunha Jonas Barbosa, em sede de 

inquérito policial, ocasião em que o mesmo alegou que o acusado estava 

vendendo substância entorpecente tipo pasta base de cocaína e que se 

deslocou até a Praça dos Pioneiros para comprar a droga. Assim, 

considerando a prova produzida nos autos, o fato de não existir qualquer 

elemento que faça desacreditar as firmes e claras versões dos policiais 

militares, as circunstâncias do fato e a apreensão da droga efetivada, não 

pairam dúvidas relativamente à autoria delitiva, evidenciado que o réu 

portava entorpecentes para fins de tráfico. No caso em tela, viável a 

aplicação da causa de diminuição previstas no §4º, do artigo 33, da Lei 

11.343/2006. Não há prova de antecedentes, portanto tecnicamente 

primário, não há prova de que se dedique a atividade criminosa e 

tampouco que integre organização criminosa. Feitas essas considerações 

e estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, 

assim como não existem causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade 

do réu, entendo que a procedência do pedido e sua condenação é medida 

que se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo procedente a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 379 de 691



pretensão punitiva exposta na denúncia, para condenar o réu AMILTON 

CARLOS AGUIAR, como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei 

nº 11.343/2006. 4. Individualização da pena a) circunstâncias judiciais A 

culpabilidade do réu é indiscutível, pois sabia perfeitamente da ilicitude de 

sua conduta, sendo censurável sua forma de agir e viver, diante dos 

malefícios causados pelo tráfico na sociedade e para os usuários e suas 

famílias. Não possui antecedentes criminais. Não há elementos suficientes 

nos autos para a análise da sua conduta social e personalidade. O motivo 

do crime não restou devidamente esclarecido. As circunstâncias do crime 

encontram-se dentro da realidade local, haja vista a pequena quantidade 

de substância entorpecente apreendida, não sendo condutor para 

aumento da pena base. Não há consequências que possam ser 

apreciadas em seu desfavor. Não há que se falar em comportamento da 

vítima, por tratar-se de crime contra a saúde pública. Observo, aqui, que 

na avaliação das circunstâncias para fixação da pena, em se tratando de 

tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a 

quantidade de droga. [STJ – HC nº 18.940/RJ, Rel. Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJ/I de 22.04.2002, pág. 225]. Isso a própria lei estabeleceu: 

artigo 42 da lei 11.343/06. No caso sub judice, a quantidade de 

entorpecentes apreendidos – 4,09g de cocaína -, revela-se pequena, não 

servindo de elemento para o aumento da pena além do mínimo legal. b) 

pena-base Da análise dos elementos acima, especificamente em razão 

das circunstâncias do crime e da quantidade de entorpecentes 

apreendidos, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 [cinco] anos 

de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa. c) circunstâncias atenuantes e 

agravantes Presente a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, 

inciso III, alínea “d” do CP, todavia, deixo de aplica-la, em razão do disposto 

na súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistem circunstâncias 

agravantes. d) causas de diminuição ou aumento Por fim, verifica-se na 

análise da eventual incidência das causas especiais de aumento ou de 

diminuição da pena: há a causa de diminuição acima indicada que propicia 

redução de até 2/3 [§4º, art.33, lei 11.343/2006]. A lei, é certo, não 

estipulou parâmetros para a quantidade de diminuição, o que 

invariavelmente faz com que o magistrado venha a decidir a respeito. 

Entendo que a quantidade da droga apreendida deve ser utilizada como 

parâmetro para tal definição, assim como as circunstâncias da apreensão. 

Nisso, como visto acima, nada autoriza a fixação de patamar inferior para 

a redução da pena. Desta forma, reduzo a pena no máximo legal previsto, 

ou seja, dois terços – 40 [quarenta] meses de reclusão e 333 [trezentos e 

trinta e três] dias-multa – resultando em 01 [um] ano e 08 [oito] meses de 

reclusão e 167 [cento e sessenta e sete] dias-multa. Inexistem causas de 

aumento. e) pena definitiva Considerados os parâmetros do artigo 68 do 

Código Penal, fixo a pena definitiva em 1 [UM] ANO e 8 [OITO] MESES DE 

RECLUSÃO e 167 [cento e sessenta e sete] dias-multa, estes no valor de 

1/30 [um trigésimo] do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos, 

atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos 

nos autos para fixação em patamar superior. f) regime inicial Diante do 

disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, estabeleço o regime 

fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. g) 

substituição e suspensão condicional da pena Embora não concorde com 

a substituição de pena para o tráfico e muito poderia escrever para isso 

justificar, todas as instâncias superiores têm adotado tal entendimento a 

partir do conhecido precedente do STF. Confira-se: STF, HC 103311, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011 e STF, 

RHC 115486-DF, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, Segunda Turma, julgado 

em 12/03/2013. E muitos outros poderia citar. Por outro vértice, mesmo no 

caso em que o relator desse ou daquele recurso/habeas corpus discorde 

de tal pensamento, concede-se a ordem. Além do mais o Senado Federal 

editou a resolução 05/2012, publicada em 16.02.2012, suspendendo a 

execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de 

direitos”. Desta forma, substituo a pena privativa de liberdade, destarte, 

por duas penas restritivas de direitos, na forma do artigo 44, parágrafo 

segundo, do Código Penal. Trata-se de prestação pecuniária no montante 

de 2 [dois] salários mínimos a serem destinados oportunamente, em sede 

de execução penal, a entidade com destinação social e prestação de 

serviços à comunidade a razão de uma hora por dia de condenação, 

consoante redação do artigo 46, parágrafo terceiro, do Código Penal, em 

entidade a ser indicada pelo juízo da execução penal: artigo 149, I, da Lei 

de Execução Penal. h) apelação O réu poderá apelar em liberdade, em 

face da pena aplicada, a substituição operada e o fato de já se encontrar 

em liberdade, não sendo razoável a decretação da prisão. i) detração 

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que 

permaneceu preso por conta deste processo [10-03-2012 até 

01-11-2012]. 5. Conclusão Após o trânsito em julgado da sentença: a) 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se ao 

distribuidor, ao Instituto de Identificação, à delegacia de origem e ao juízo 

eleitoral; c) providencie-se a liquidação da pena de multa, intimando-se o 

condenado para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias; d) forme-se o 

caderno de execução de pena. Condeno o réu nas custas do presente 

processo. Cumpram-se as demais determinações da Consolidação de 

Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Comodoro/MT, 27 

de novembro de 2013. Evandro Juarez Rodrigues Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaiane Blanch Benites, 

digitei.

Comodoro, 30 de agosto de 2016

Felipe Michelin Fortes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104308 Nr: 2764-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos ao Autor, para se manifestar acerca da certidão 

do Oficial de Justiça na Carta Precatória devolvida (Ref. 21).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010360-77.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

8010360-77.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 4.142,81; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, por determinação do MM Juiz de Direito 

Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a exequente, em razão da penhora on line negativa, 

para que apresente bens passiveis de penhora , no prazo de 10(dez) 

dias. COMODORO, 12 de abril de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-55.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOCIR ANTONIO LAZZARETTI DA SILVA OAB - MT4980/O (ADVOGADO)

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO)
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SENTENÇA Número do Processo: 8010075-55.2011.8.11.0046 Polo Ativo: 

João Rodrigues de Souza. Polo Passivo: São Paulo Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Realizada busca de numerários nas contas da 

Executada, nada foi encontrado. O Exequente devidamente intimado para 

dar seguimento no feito (evento n. 10523677), nada requereu (evento n. 

11900678). Assim, em face da inexistência de bens penhoráveis, nos 

termos do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO. Defiro desde já a expedição de certidão de 

dívida para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, a qual 

poderá o Exequente, querendo, protestá-la, conforme disposto no 

Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua responsabilidade providenciar 

os meios para a correta notificação do Executado. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-55.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOCIR ANTONIO LAZZARETTI DA SILVA OAB - MT4980/O (ADVOGADO)

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010075-55.2011.8.11.0046 Polo Ativo: 

João Rodrigues de Souza. Polo Passivo: São Paulo Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Realizada busca de numerários nas contas da 

Executada, nada foi encontrado. O Exequente devidamente intimado para 

dar seguimento no feito (evento n. 10523677), nada requereu (evento n. 

11900678). Assim, em face da inexistência de bens penhoráveis, nos 

termos do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO. Defiro desde já a expedição de certidão de 

dívida para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, a qual 

poderá o Exequente, querendo, protestá-la, conforme disposto no 

Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua responsabilidade providenciar 

os meios para a correta notificação do Executado. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-55.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOCIR ANTONIO LAZZARETTI DA SILVA OAB - MT4980/O (ADVOGADO)

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010075-55.2011.8.11.0046 Polo Ativo: 

João Rodrigues de Souza. Polo Passivo: São Paulo Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Realizada busca de numerários nas contas da 

Executada, nada foi encontrado. O Exequente devidamente intimado para 

dar seguimento no feito (evento n. 10523677), nada requereu (evento n. 

11900678). Assim, em face da inexistência de bens penhoráveis, nos 

termos do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE PROCESSO. Defiro desde já a expedição de certidão de 

dívida para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito, a qual 

poderá o Exequente, querendo, protestá-la, conforme disposto no 

Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua responsabilidade providenciar 

os meios para a correta notificação do Executado. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-94.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010117-94.2017.8.11.0046 REQUERENTE: MAURO SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. 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. Pretende o reclamante, 

ser indenizado pelos danos morais que afirma ter suportado em razão de 

ter solicitado em 15/04/2013, reiterada dois anos depois, a realização de 

extensão da rede e ativação do fornecimento de energia elétrica em sua 

propriedade rural. 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 o reclamante 

ajuizou a demanda pretendendo a ligação de energia elétrica em sua 

propriedade, no entanto, in casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia), para que se 

possa avaliar qual a melhor forma de sua solução, uma vez que para isso 

será necessário provar primeiramente, a existência/construção da rede de 

energia elétrica, sua extensão, de modo que apenas com a juntada da 
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resposta à solicitação encaminhada a reclamada, não é possível medir a 

dimensão da lide, e a existência de responsabilidade da reclamada em 

proceder a ligação de energia elétrica na propriedade sem considerar 

qualquer norma, situações estas que podem ser averiguadas somente 

através de perícia, como exposto. A resolução n. 414/2014, da ANEEL, 

dispõe que a distribuidora deve atender à solicitação de fornecimento de 

energia elétrica, cuja carga seja menor ou inferior a 50kW, a ser 

enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada: “I – mediante extensão 

de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição 

de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou 

melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II – em 

tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em 

tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012)”, conforme art. 40, da referida resolução. Posto isto, tenho 

que a responsabilização da reclamada pelos danos morais que afirma ter 

suportado a parte reclamante, depende de uma análise mais complexa da 

situação, e realização de provas que passam da oral e documental, não 

compatível com o rito dos juizados especiais, na medida que não é 

possível constatar se a propriedade do reclamante se enquadra naquelas 

passíveis de construção de rede de energia elétrica de forma gratuita pela 

reclamada. Tenho assim, que não será possível produzir tais provas, sem 

a realização de perícia técnica. Assim, diante a complexidade da causa, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as 

causas consideradas de menor complexidade, assim compreendidas: “Art. 

3º: o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas”: I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) 

vezes o salário mínimo; II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código 

de Processo Civil; III – ação de despejo para uso próprio; IV – “as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo.” Nesse sentido: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA PELO JUIZADO INCOMPETENTE 

MOSTRA-SE O JUIZADO ESPECIAL QUANDO A COMPLEXIDADE DA 

CAUSA, QUE NUNCA ESTÁ LIGADA À QUALIDADE DO DIREITO, MAS À 

DIFICULDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO, REVELA-SE, NÃO PODENDO A 

QUESTÃO SER RESOLVIDA SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

(APRECIAÇÃO POR PROFISSIONAL TÉCNICO-ESPECIALIZADO) 

CONSIDERANDO-SE A NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FALSIDADE 

DAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS 

AUTOS, OBJETIVANDO EXTRAIR A CERTEZA DE TEREM SIDO AS 

REFERIDAS COMPRAS REALIZADAS OU NÃO PELO RECORRENTE. ART. 

51, II, DA LEI Nº. 9099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

UNÂNIME. TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Número do 

Acórdão: 222162; Número do Processo: 20050710011857ACJ; Órgão do 

Processo: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F.; Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL; Relator do Processo: ALFEU MACHADO; Data de Julgamento: 

10/08/2005; Data de Publicação: 05/09/2005; Página de Publicação: 143; 

Unidade da Federação: DF. (grifei e negritei). CIVIL - CDC - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA -IMPOSSIBILIDADE DE SER 

EXAMINADA PELO JUIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. INCOMPETENTE É O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, QUANDO A 

COMPLEXIDADE DA CAUSA EXIGE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA DELIMITAR A RESPONSABILIDADE DAS PARTES. TJDF - Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal; Número do Acórdão: 245148; Número do 

Processo: 20050110851939ACJ; Órgão do Processo: Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Espécie do 

Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL; Relator do 

Processo: JESUÍNO APARECIDO RISSATO; Data de Julgamento: 

10/05/2006; Data de Publicação: 25/05/2006; Página de Publicação: 169; 

Unidade da Federação: DF. (grifei e negritei). Assim, a causa em exame 

ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é 

visível a necessidade de perícia, expediente que não se compatibiliza com 

o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos aos 

Juizados, consoante determina a norma inserta no Art. 2º da Lei 9.099/95. 

Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias para solução do litígio. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95 e 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 as partes. 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: 8010117-94.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010117-94.2017.8.11.0046 REQUERENTE: MAURO SOUZA SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. 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. Pretende o reclamante, 

ser indenizado pelos danos morais que afirma ter suportado em razão de 

ter solicitado em 15/04/2013, reiterada dois anos depois, a realização de 

extensão da rede e ativação do fornecimento de energia elétrica em sua 

propriedade rural. 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 o reclamante 

ajuizou a demanda pretendendo a ligação de energia elétrica em sua 

propriedade, no entanto, in casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia), para que se 

possa avaliar qual a melhor forma de sua solução, uma vez que para isso 

será necessário provar primeiramente, a existência/construção da rede de 

energia elétrica, sua extensão, de modo que apenas com a juntada da 

resposta à solicitação encaminhada a reclamada, não é possível medir a 

dimensão da lide, e a existência de responsabilidade da reclamada em 

proceder a ligação de energia elétrica na propriedade sem considerar 

qualquer norma, situações estas que podem ser averiguadas somente 

através de perícia, como exposto. A resolução n. 414/2014, da ANEEL, 

dispõe que a distribuidora deve atender à solicitação de fornecimento de 

energia elétrica, cuja carga seja menor ou inferior a 50kW, a ser 

enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada: “I – mediante extensão 
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de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição 

de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou 

melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II – em 

tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em 

tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012)”, conforme art. 40, da referida resolução. Posto isto, tenho 

que a responsabilização da reclamada pelos danos morais que afirma ter 

suportado a parte reclamante, depende de uma análise mais complexa da 

situação, e realização de provas que passam da oral e documental, não 

compatível com o rito dos juizados especiais, na medida que não é 

possível constatar se a propriedade do reclamante se enquadra naquelas 

passíveis de construção de rede de energia elétrica de forma gratuita pela 

reclamada. Tenho assim, que não será possível produzir tais provas, sem 

a realização de perícia técnica. Assim, diante a complexidade da causa, 

pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as 

causas consideradas de menor complexidade, assim compreendidas: “Art. 

3º: o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas”: I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) 

vezes o salário mínimo; II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código 

de Processo Civil; III – ação de despejo para uso próprio; IV – “as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo.” Nesse sentido: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA PELO JUIZADO INCOMPETENTE 

MOSTRA-SE O JUIZADO ESPECIAL QUANDO A COMPLEXIDADE DA 

CAUSA, QUE NUNCA ESTÁ LIGADA À QUALIDADE DO DIREITO, MAS À 

DIFICULDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO, REVELA-SE, NÃO PODENDO A 

QUESTÃO SER RESOLVIDA SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

(APRECIAÇÃO POR PROFISSIONAL TÉCNICO-ESPECIALIZADO) 

CONSIDERANDO-SE A NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FALSIDADE 

DAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS 

AUTOS, OBJETIVANDO EXTRAIR A CERTEZA DE TEREM SIDO AS 

REFERIDAS COMPRAS REALIZADAS OU NÃO PELO RECORRENTE. ART. 

51, II, DA LEI Nº. 9099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

UNÂNIME. TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Número do 

Acórdão: 222162; Número do Processo: 20050710011857ACJ; Órgão do 

Processo: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F.; Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL; Relator do Processo: ALFEU MACHADO; Data de Julgamento: 

10/08/2005; Data de Publicação: 05/09/2005; Página de Publicação: 143; 

Unidade da Federação: DF. (grifei e negritei). CIVIL - CDC - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - MATÉRIA QUE SE REVELA COMPLEXA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA -IMPOSSIBILIDADE DE SER 

EXAMINADA PELO JUIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. INCOMPETENTE É O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, QUANDO A 

COMPLEXIDADE DA CAUSA EXIGE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA DELIMITAR A RESPONSABILIDADE DAS PARTES. TJDF - Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal; Número do Acórdão: 245148; Número do 

Processo: 20050110851939ACJ; Órgão do Processo: Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.; Espécie do 

Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL; Relator do 

Processo: JESUÍNO APARECIDO RISSATO; Data de Julgamento: 

10/05/2006; Data de Publicação: 25/05/2006; Página de Publicação: 169; 

Unidade da Federação: DF. (grifei e negritei). Assim, a causa em exame 

ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é 

visível a necessidade de perícia, expediente que não se compatibiliza com 

o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos aos 

Juizados, consoante determina a norma inserta no Art. 2º da Lei 9.099/95. 

Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. 

Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias para solução do litígio. Ante o 

exposto, face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95 e 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 as partes. 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: 1000237-03.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IZANA RIBEIRO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000237-03.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Izana Ribeiro Moura Polo Passivo: Telefônica Brasil S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

o teor da petição constante ao evento nº. 11064215, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no que dispõe o 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-03.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IZANA RIBEIRO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000237-03.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Izana Ribeiro Moura Polo Passivo: Telefônica Brasil S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

o teor da petição constante ao evento nº. 11064215, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no que dispõe o 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-72.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AFONSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000213-72.2017.811.0046 Polo Ativo: 
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Adriano Afonso da Silva Polo Passivo: Lojas Renner S.A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. 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. 

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 ingressou com a presente 

demanda para ter declarada a inexistência do débito no valor de R$ 467,00 

(quatrocentos e sessenta e sete reais), bem como almeja ser indenizado 

pelos prejuízos morais suportados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), em decorrência da negativação de seu nome, que afirma ser 

indevida, na medida em que nunca solicitou qualquer serviço da empresa 

Reclamada, não tendo qualquer relação jurídica com a mesma. 

Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código e Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte 

Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise ao mérito da demanda, 

verifico que a pretensão da parte Promovente merece 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, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva, prevista 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 ocorre no presente caso. 

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. 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, a empresa Reclamada, nada provou em relação 

aos fatos alegados, sustentando sua defesa na regularidade da 

contratação e na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por falta de pagamento, pugnando pela improcedência 

da ação. A comprovação da relação jurídica faz-se com a apresentação 

de contrato assinado. As telas do sistema interno da Empresa não 

possuem validade jurídica ao fim que se destina. Deste modo, a parte 

promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - 

O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos 

genéricos da defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da 

parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. 

Ausentes os elementos que comprovem a relação contratual, resta 

configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

o que impõe a declaração de sua inexistência. Ademais, as alegações da 

exordial acompanhadas dos documentos trazidos pelo Reclamante, são 

provas robustas, a ponto de se impor condenação à parte Reclamada. 

Portanto, inadmissível a conduta da parte Promovida em negativar o nome 

da parte Promovente por dívida não contraída por ela, visto que é de sua 

responsabilidade o cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como 

as cobranças, e por consequência, os danos decorrentes de cobranças 

indevidas, não sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, 

deixa evidente a desorganização da Reclamada ao efetuar cadastro, 

vendas e cobranças dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo 

informações acerca destes quando da celebração de contratos, no intuito 

de se evitar fraudes. Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo 

latino - allegatio et non probatio quasi non allegatio, já que "As meras 

alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e 

não se prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; 

Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco 

de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir 

a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome 

da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores. 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. DANO MORAL - 

Negativação indevida - Desnecessidade da prova do dano que se 

presume - Recurso não provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC 

nº 989090012186 - Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 

04/02/2009). Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, assim 

redigida: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re 

ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 

19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais 

em razão da negativação indevida do nome parte Promovente. Diante das 

situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela Reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “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. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido se 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 
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indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, e do 

valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados pela 

jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 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, o que faço com resolução do mérito, 

para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 467,00 (quatrocentos e 

sessenta e sete reais), discutido nos autos, referente ao contrato n. 

016001821860002, DETERMINANDO a exclusão definitiva do nome da 

parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito. CONDENO a parte 

Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com 

acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso 

(24/06/2017), nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIANO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SERAFIM DOMINGUES DA SILVA OAB - RO5954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELI VITÓRIA MANCILLA TAVARES (REQUERIDO)

 

S E N T E N Ç A Número do Processo: 1000023-75.2018.8.11.0046 Polo 

Ativo: Sandra Mariano Tavares Polo Passivo: Emanueli Vitória Mancilla 

Tavares. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Em atenta análise ao processo, constato a existência de 

prejudicial de mérito em relação aos pedidos da inicial. A parte Promovente 

Sandra Mariano Tavares ingressou com pedido de guarda da menor 

Emanueli Vitória Mancilla Tavares, requerendo antecipação de tutela. Foi 

designada audiência de conciliação para a data de 11/04/2018. Pois bem, 

a competência dos Juizados Especiais se restringe a análise e julgamento 

das causas de menor complexidade, todas enumeradas no artigo 3º, da 

Lei n. 9.099/95. Dessa forma, ante a INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial 

para julgar a causa, deve ser extinto o processo sem julgamento do 

mérito, por ser inadmissível o seu processamento nesta jurisdição. Isto 

posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 3º, caput, c/c art. 51, II, sendo ambos da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 

9.099/95). Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-37.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR AGOSTINHO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECI JOSE HORN (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010352-37.2012.8.11.0046 Polo Ativo: 

Amir Agostinho Signor Polo Passivo: Waldeci Jose Horn Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. No presente 

caso, a parte Reclamada não fora localizada pelo Oficial de Justiça para o 

comparecimento à audiência de tentativa de conciliação (evento 

10245934) e, após ter sido a parte Reclamante intimada em audiência para 

apresentar novo endereço no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão 

anexada aos autos (evento 11724301). Consigno que a indicação do 

endereço da parte Reclamada é atribuição da parte Reclamante. Ademais, 

o nome, qualificação e endereço de parte é requisito essencial da inicial, 

nos termos do artigo 14, §1º, inciso I da Lei 9.099/95. Pois bem. Conquanto 

devidamente intimada, a Reclamante nada manifestou, demonstrando 

desinteresse pelo prosseguimento do feito. Com efeito, é de se ressaltar 

que a parte autora abandonou a causa por mais de trinta dias, não 

promovendo os atos e diligências que lhe competiam, gerando assim a 

causa para extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no que 

dispõe o artigo 485, III e IV do CPC c/c artigo 14, §1º, inciso I, da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-88.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERENY LAURET (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000102-88.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E COMERCIO LTDA - EPP Polo 

Passivo: ERENY LAURET Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Diante do pedido da parte Promovente de 

desistência da ação (evento nº. 11591247), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no que dispõe o 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-26.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERNANDO VARELA ZUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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SENTENÇA Numero do Processo: 1000229-26.2017.811.0046 Polo Ativo: 

Nelson Fernando Varela Zuchi Polo Passivo: OI S.A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 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. 

Considerando que, os elementos probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e 

danos morais, ajuizada por Nelson Fernando Varela Zuchi em face de OI 

S.A., todos devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela 

jurisdicional para cancelar a linha telefônica de nº (65) 3387-1515, instala 

sem seu consentimento, e reativar a linha telefônica de nº. (65) 

3387-1132, bem como efetuar o abatimento no valor de R$ 282.12 

(duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos) nas próximas faturas, 

cobrados a título de comodidade em razão da troca dos números de 

telefone. A Liminar foi deferida (evento n.10470162). Em contestação a 

parte Promovida alega que a cobrança é devida em razão da contratação 

do serviço, pugnando pela improcedência da ação e a condenação da 

parte Promovente em Litigância de má-fé. A parte Promovente impugnou a 

contestação, ratificando os termos da exordial. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Em análise ao mérito da demanda, verifico que 

a pretensão da parte Promovente merece acolhimento. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Promovida está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplico a inversão do ônus 

da prova, elencada no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte Promovida efetuou o cancelamento da linha 

telefônica utilizada pelo Promovente e instalou outra sem ser solicitada, 

bem como se constata que pela troca das linhas telefônicas, foi realizada 

a cobrança de R$ 282,12 (duzentos e oitenta e dois reais e doze 

centavos), a título de comodidade por substituição e escolha de número, 

onerando o orçamento financeiro do consumidor. Pelos protocolos 

acostados à exordial, constata-se que a parte Promovente procurou 

resolver a lide administrativamente, restando suas tentativas de solução 

infrutíferas, razão pela qual ingressou com a presente ação. No caso, a 

empresa demandada, nada provou em relação aos fatos alegados, 

sustentando sua defesa na regularidade da cobrança em razão da 

contratação do serviço, pugnando pela improcedência da ação e na 

condenação do Promovente em litigância de má-fé. 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. Incumbe à Promovida 

provar a veracidade dos fatos alegados, na qualidade de fornecedora, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Os 

fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Assim, constata-se que houve falha na prestação do 

serviço por parte da Promovida, ao cancelar uma linha e instalar outra sem 

solicitação do consumidor e ainda cobrar por isso. 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, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Artigo 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. 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 ocorre no presente caso. Para tanto, a 

Promovida aduziu em sua peça de defesa que em nenhum momento 

praticou atos ilícitos e que os serviços foram prestados na forma 

contratada, estando o terminal telefônico fixo em atividade normal não 

tendo registrado nenhuma suspensão do serviço. Para colaborar com as 

suas alegações juntou tela de seu sistema buscando comprovar a 

regularidade de instalação do serviço e de suas cobranças. Contudo, As 

telas do sistema interno da Empresa não possuem validade jurídica ao fim 

que se destina. Ademais, é prova feita única e unilateralmente pela 

Promovida, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na 

medida em que a empresa Promovida agiu com negligência ao efetuar a 

cancelamento de uma linha sem solicitação do consumidor e agiu com 

omissão em razão das tentativas de solução administrativas. Com efeito, a 

atitude praticada pela Promovida é fato ensejador à ocorrência de dano 

moral indenizável, uma vez que emerge da falha na prestação do serviço, 

dado o natural constrangimento, sentimento de impotência, que decorre do 

fato do consumidor ter por vários anos um número de telefone, contato 

este fornecido a amigos e familiares e sem nenhuma solicitação ter a linha 

cancelada, sendo ignorado quando da tentativa de solução, e ainda ter 

que pagar uma quantia por um serviço não solicitado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -Cobrança 

reiterada de valores indevidos que permaneceu após diversas tentativas 

de solução extrajudicial. 2-Configura conduta ilegítima, ensejadora de 

indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não 

devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor 

nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não 

solucionou o problema extrajudicialmente.3 -Recurso parcialmente provido.

(...) A conduta insistente da prestadora de serviço em cobrar valores não 

devidos, mesmo após receber reclamação extrajudicial, enseja o dever de 

indenizar, pois o consumidor teve que desembolsar valores de forma 

injusta o que tem a extensão suficiente para causar intranquilidade de 

espírito, atingindo o bem estar psíquico, gerando, por consequência, dano 

moral. Reconhecido o dever de indenizar, resta a quantificação da 

indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, 

além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um 

caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido 

de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da 

avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as condições 

econômicas do ofensor e do ofendido. A condenação pecuniária 

decorrente de dano moral deve ser fixada com moderação, eis que seu 

objetivo não é o enriquecimento da parte que a pleiteia, devendo ser 

levada em conta a dimensão do evento danoso e sua repercussão na 

esfera do ofendido. A falha da recorrida não pode ser qualificada como 

muito grave. Outrossim, não há prova de que os fatos em referência 

interferiram de forma muito intensa na esfera psíquica da parte 

requerente/recorrente. Destarte, considero adequada a fixação do dano 

mora l  em R$  3 .000 ,00  ( t rês  m i l  r ea i s ) . ( . . . )  (R I  n º 

0023915-10.2014.811.0001, Turma Recursal Única/MT, Rel Dr. Nelson 

Dorigatti, julgado em 06/11/2015). (Destaquei). RECURSO INOMINADO - TV 

POR ASSINATURA - CANAL NÃO DISPONIBILIZADO CONFORME 

CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 386 de 691



Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. Configura falha na prestação do serviço a não disponibilização 

de canal contratado no pacote adquirido pelo consumidor, e, gera o dever 

de indenizar a título de dano moral, se a empresa não busca solucionar o 

problema.? (RI nº 0020153-88.2011.811.0001, Turma Recursal Única/MT, 

Rel Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/07/2013). (Destaquei). A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso V e X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo artigo 186 e 927 do Código Civil, 

bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da Promovida. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, agindo com escopo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios utilizados pelas jurisprudências dos Tribunais, 

para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte 

Promovida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de dano moral, que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte Promovente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir 

com a negligência e omissão que restou demonstrada nestes autos, como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO 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, o que faço com resolução do mérito, para: a) DECLARAR o 

cancelamento da linha telefônica de nº (65) 3387-1515; b) CONFIRMAR a 

tutela antecipada (evento n.10470162) tornando definitiva a reativação da 

linha telefônica de nº. (65) 3387-1132; c) DECLARAR indevida a cobrança 

realizada na fatura do mês 09/2017, a título de comodidade por 

substituição e escolha de número, bem como DETERMINAR a parte 

Promovida, conforme pedido do Promovente, que, efetue o abatimento do 

valor de R$ 282,12 (duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos) nas 

próximas faturas do Promovente; d) CONDENAR a Promovida a pagar ao 

Promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, atualizada da data do arbitramento pelo INPC (Súmula 362/STJ), 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. c) DEIXO de condenar a parte Promovente em litigância de má-fé 

pelas razões acima expostas. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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SENTENÇA Numero do Processo: 1000229-26.2017.811.0046 Polo Ativo: 

Nelson Fernando Varela Zuchi Polo Passivo: OI S.A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 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. 

Considerando que, os elementos probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e 

danos morais, ajuizada por Nelson Fernando Varela Zuchi em face de OI 

S.A., todos devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela 

jurisdicional para cancelar a linha telefônica de nº (65) 3387-1515, instala 

sem seu consentimento, e reativar a linha telefônica de nº. (65) 

3387-1132, bem como efetuar o abatimento no valor de R$ 282.12 

(duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos) nas próximas faturas, 

cobrados a título de comodidade em razão da troca dos números de 

telefone. A Liminar foi deferida (evento n.10470162). Em contestação a 

parte Promovida alega que a cobrança é devida em razão da contratação 

do serviço, pugnando pela improcedência da ação e a condenação da 

parte Promovente em Litigância de má-fé. A parte Promovente impugnou a 

contestação, ratificando os termos da exordial. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Em análise ao mérito da demanda, verifico que 

a pretensão da parte Promovente merece acolhimento. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Promovida está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplico a inversão do ônus 

da prova, elencada no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte Promovida efetuou o cancelamento da linha 

telefônica utilizada pelo Promovente e instalou outra sem ser solicitada, 

bem como se constata que pela troca das linhas telefônicas, foi realizada 

a cobrança de R$ 282,12 (duzentos e oitenta e dois reais e doze 

centavos), a título de comodidade por substituição e escolha de número, 

onerando o orçamento financeiro do consumidor. Pelos protocolos 

acostados à exordial, constata-se que a parte Promovente procurou 

resolver a lide administrativamente, restando suas tentativas de solução 

infrutíferas, razão pela qual ingressou com a presente ação. No caso, a 

empresa demandada, nada provou em relação aos fatos alegados, 

sustentando sua defesa na regularidade da cobrança em razão da 

contratação do serviço, pugnando pela improcedência da ação e na 

condenação do Promovente em litigância de má-fé. 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. Incumbe à Promovida 

provar a veracidade dos fatos alegados, na qualidade de fornecedora, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Os 

fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Assim, constata-se que houve falha na prestação do 

serviço por parte da Promovida, ao cancelar uma linha e instalar outra sem 

solicitação do consumidor e ainda cobrar por isso. 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, cuidando-se, 
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portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Artigo 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. 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 ocorre no presente caso. Para tanto, a 

Promovida aduziu em sua peça de defesa que em nenhum momento 

praticou atos ilícitos e que os serviços foram prestados na forma 

contratada, estando o terminal telefônico fixo em atividade normal não 

tendo registrado nenhuma suspensão do serviço. Para colaborar com as 

suas alegações juntou tela de seu sistema buscando comprovar a 

regularidade de instalação do serviço e de suas cobranças. Contudo, As 

telas do sistema interno da Empresa não possuem validade jurídica ao fim 

que se destina. Ademais, é prova feita única e unilateralmente pela 

Promovida, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na 

medida em que a empresa Promovida agiu com negligência ao efetuar a 

cancelamento de uma linha sem solicitação do consumidor e agiu com 

omissão em razão das tentativas de solução administrativas. Com efeito, a 

atitude praticada pela Promovida é fato ensejador à ocorrência de dano 

moral indenizável, uma vez que emerge da falha na prestação do serviço, 

dado o natural constrangimento, sentimento de impotência, que decorre do 

fato do consumidor ter por vários anos um número de telefone, contato 

este fornecido a amigos e familiares e sem nenhuma solicitação ter a linha 

cancelada, sendo ignorado quando da tentativa de solução, e ainda ter 

que pagar uma quantia por um serviço não solicitado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -Cobrança 

reiterada de valores indevidos que permaneceu após diversas tentativas 

de solução extrajudicial. 2-Configura conduta ilegítima, ensejadora de 

indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não 

devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor 

nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa não 

solucionou o problema extrajudicialmente.3 -Recurso parcialmente provido.

(...) A conduta insistente da prestadora de serviço em cobrar valores não 

devidos, mesmo após receber reclamação extrajudicial, enseja o dever de 

indenizar, pois o consumidor teve que desembolsar valores de forma 

injusta o que tem a extensão suficiente para causar intranquilidade de 

espírito, atingindo o bem estar psíquico, gerando, por consequência, dano 

moral. Reconhecido o dever de indenizar, resta a quantificação da 

indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, 

além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um 

caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido 

de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da 

avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as condições 

econômicas do ofensor e do ofendido. A condenação pecuniária 

decorrente de dano moral deve ser fixada com moderação, eis que seu 

objetivo não é o enriquecimento da parte que a pleiteia, devendo ser 

levada em conta a dimensão do evento danoso e sua repercussão na 

esfera do ofendido. A falha da recorrida não pode ser qualificada como 

muito grave. Outrossim, não há prova de que os fatos em referência 

interferiram de forma muito intensa na esfera psíquica da parte 

requerente/recorrente. Destarte, considero adequada a fixação do dano 

mora l  em R$  3 .000 ,00  ( t rês  m i l  r ea i s ) . ( . . . )  (R I  n º 

0023915-10.2014.811.0001, Turma Recursal Única/MT, Rel Dr. Nelson 

Dorigatti, julgado em 06/11/2015). (Destaquei). RECURSO INOMINADO - TV 

POR ASSINATURA - CANAL NÃO DISPONIBILIZADO CONFORME 

CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. Configura falha na prestação do serviço a não disponibilização 

de canal contratado no pacote adquirido pelo consumidor, e, gera o dever 

de indenizar a título de dano moral, se a empresa não busca solucionar o 

problema.? (RI nº 0020153-88.2011.811.0001, Turma Recursal Única/MT, 

Rel Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/07/2013). (Destaquei). A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso V e X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo artigo 186 e 927 do Código Civil, 

bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da Promovida. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, agindo com escopo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios utilizados pelas jurisprudências dos Tribunais, 

para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte 

Promovida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de dano moral, que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte Promovente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir 

com a negligência e omissão que restou demonstrada nestes autos, como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO 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, o que faço com resolução do mérito, para: a) DECLARAR o 

cancelamento da linha telefônica de nº (65) 3387-1515; b) CONFIRMAR a 

tutela antecipada (evento n.10470162) tornando definitiva a reativação da 

linha telefônica de nº. (65) 3387-1132; c) DECLARAR indevida a cobrança 

realizada na fatura do mês 09/2017, a título de comodidade por 

substituição e escolha de número, bem como DETERMINAR a parte 

Promovida, conforme pedido do Promovente, que, efetue o abatimento do 

valor de R$ 282,12 (duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos) nas 

próximas faturas do Promovente; d) CONDENAR a Promovida a pagar ao 

Promovente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, atualizada da data do arbitramento pelo INPC (Súmula 362/STJ), 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. c) DEIXO de condenar a parte Promovente em litigância de má-fé 

pelas razões acima expostas. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010118-16.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI PERES PACHECO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010118-16.2016.8.11.0046 Polo Ativo: 

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E COMERCIO LTDA - EPP Polo 

Passivo: MARLI PERES PACHECO Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Diante do pedido da parte Promovente 

de desistência da ação (evento nº. 11590089), JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no que dispõe o 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010110-39.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES SOARES (EXECUTADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010110-39.2016.8.11.0046 Polo Ativo: 

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E COMERCIO LTDA - EPP Polo 

Passivo: RODRIGO RODRIGUES SOARES Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Diante do pedido da parte 

Promovente de desistência da ação (evento nº. 11589477), JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no que 

dispõe o artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-17.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA (REQUERIDO)

DANILO CESAR TEIXEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010299-17.2016.8.11.0046 Polo Ativo: 

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E COMERCIO LTDA - EPP Polo 

Passivo: SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA e outros. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Diante do 

pedido da parte Promovente de desistência da ação (evento nº. 

11593614), JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-58.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CRUZ ARAUJO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000104-58.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E COMERCIO LTDA - EPP Polo 

Passivo: ROSANGELA CRUZ ARAUJO. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Diante do pedido da parte 

Promovente de desistência da ação (evento nº. 11593869), JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fundamento no que 

dispõe o artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-82.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPA DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000083-82.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Floripa dos Reis Pereira. Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 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. 

Considerando que, os elementos probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por danos 

morais, ajuizada por Floripa dos Reis Pereira em face de VIVO S.A., todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

condenar a Promovida a restituir a cobrança indevida realizadas nos 

meses d abril e maio de 2017, de forma dobrada), bem como a 

condenação em danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). A parte Promovida se fez presente em audiência de tentativa de 

conciliação, deixando de apresentar defesa, conforme certidão anexa aos 

autos (evento n. 9230812). A parte Promovente requereu a aplicação dos 
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efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Defesa do 

Consumidor. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Inicialmente, passo a analisar o pedido de revelia argüida pela Promovente. 

Conforme certidão anexada aos autos, a Promovida não apresentou 

contestação, motivo pelo qual resta configurada sua revelia, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - BV FINANCEIRA - FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA - 

CONTRATO QUITADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BAIXA DE 

GRAVAME REALIZADA FORA DO PRAZO - PAGAMENTO DE MULTA 

PELO RECLAMANTE - REVELIA. Considerando que a Reclamada 

apresentou contestação intempestiva, presumem-se como verdadeiros os 

fatos alegados pela Reclamante, acarretando as consequências jurídicas 

apontadas na exordial. (Recurso Cível Inominado nº 3879/2011, Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir 

Alaércio dos Santos. j. 14.06.2012, unânime, DJe 09.07.2012). Pelo 

exposto, incide-se aqui os efeitos da revelia em relação à Promovida, com 

base nos elementos trazidos aos autos, levando-se em consideração às 

premissas referentes ao Código de Defesa do Consumidor, reputam-se 

verdadeiros os fatos afirmados pela Promovente. Em análise ao mérito da 

demanda, verifico que a pretensão da parte Promovente merece 

acolhimento. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Promovida está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, aplico a inversão do ônus da prova, elencada no artigo 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pelas argumentações e provas trazidas 

pela Promovente, é possível extrair a veracidade, constatando que a parte 

Promovida efetuou nos meses de abril e maio de 2017, cobranças em 

duplicidade, impelindo a consumidora ao pagamento a maior no total de R$ 

112,67 (cento e doze reais e sessenta e sete centavos), conforme se 

demonstra com as faturas e comprovantes de pagamento anexos. Por 

outro lado, a Promovida não contestou, tão pouco realizou prova de que a 

cobrança foi realizada de forma devida, cujo ônus lhe competia. 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. Incumbe à 

Promovida provar a veracidade dos fatos alegados, na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

No caso, outrossim, é inegável a aplicação do CDC, qualificando, destarte, 

a responsabilidade da Promovida como objetiva, prevista no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Artigo 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. 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). Devo registrar, que embora o 

descumprimento das condições acordadas, por si só, não seja capaz de 

ensejar reparação por danos morais, no caso vertente, ainda que o nome 

da Promovente não tenha sido lançado no rol dos inadimplentes, a 

situação comporta entendimento diverso. Isto porque, é inegável, os 

obstáculos colocados pela empresa de telefonia para solucionar o 

problema de forma amigável e os meios utilizados para forçar a 

consumidora a pagar faturas em duplicidade, sob a ameaça de suspensão 

do serviço, o que ultrapassaram o limite do razoável. A rigor, no dano 

moral, a reparação não-patrimonial, surge no instante em que o ser 

humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível, razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define: “...um desconforto comportamental a ser 

examinado em cada caso.” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas 

jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de 

Walter Moraes : “...o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral.” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial, vislumbro, como 

já anunciado, situação em que possa caracterizar dano moral já que a 

Promovida de forma injustificada e diante da ineficiência do seu serviço, a 

par da existência do contratado, fez a Promovente suportar tamanho 

constrangimento e aborrecimentos. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -Cobrança reiterada de valores 

indevidos que permaneceu após diversas tentativas de solução 

extrajudicial. 2-Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por 

danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos, ainda que 

não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de 

proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema 

extrajudicialmente.3 -Recurso parcialmente provido.(...) A conduta 

insistente da prestadora de serviço em cobrar valores não devidos, 

mesmo após receber reclamação extrajudicial, enseja o dever de 

indenizar, pois o consumidor teve que desembolsar valores de forma 

injusta o que tem a extensão suficiente para causar intranquilidade de 

espírito, atingindo o bem estar psíquico, gerando, por consequência, dano 

moral. Reconhecido o dever de indenizar, resta a quantificação da 

indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, 

além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um 

caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido 

de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da 

avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as condições 

econômicas do ofensor e do ofendido. A condenação pecuniária 

decorrente de dano moral deve ser fixada com moderação, eis que seu 

objetivo não é o enriquecimento da parte que a pleiteia, devendo ser 

levada em conta a dimensão do evento danoso e sua repercussão na 

esfera do ofendido. A falha da recorrida não pode ser qualificada como 

muito grave. Outrossim, não há prova de que os fatos em referência 

interferiram de forma muito intensa na esfera psíquica da parte 

requerente/recorrente. Destarte, considero adequada a fixação do dano 

mora l  em R$  3 .000 ,00  ( t rês  m i l  r ea i s ) . ( . . . )  (R I  n º 

0023915-10.2014.811.0001, Turma Recursal Única/MT, Rel Dr. Nelson 

Dorigatti, julgado em 06/11/2015). (Destaquei). RECURSO INOMINADO - TV 

POR ASSINATURA - CANAL NÃO DISPONIBILIZADO CONFORME 

CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. Configura falha na prestação do serviço a não disponibilização 

de canal contratado no pacote adquirido pelo consumidor, e, gera o dever 

de indenizar a título de dano moral, se a empresa não busca solucionar o 

problema.? (RI nº 0020153-88.2011.811.0001, Turma Recursal Única/MT, 

Rel Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/07/2013). (Destaquei). A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso V e X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo artigo 186 e 927 do Código Civil, 

bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da Promovida. Dessa forma, é inegável que a conduta da 

Promovida provocou desgastes emocionais a Promovente, que tentou 

administrativamente resolver o problema para não pagar a fatura cobrada 

indevidamente, pela qual, em decorrência de sua ilicitude, deverá ser 

obrigada a ressarcir o prejuízo moral. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 390 de 691



arbitramento, incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, agindo com escopo aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios utilizados pelas 

jurisprudências dos Tribunais, para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da parte Promovida ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte Promovente, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

Reclamada a agir com a negligência e omissão que restou demonstrada 

nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Quanto à restituição 

dos valores pagos em duplicidade referente às faturas do mês de abril e 

maio de 2017, vejo que razão assiste a Promovente, o que deve ser 

devolvido em dobro, pois provado que houve erro injustificável. Nos 

termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, temos que: Art. 

42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto 

a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. 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. Também o Código Civil determina que: 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. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: DANO MORAL 

- EMPRÉSTIMO QUITADO - DESCONTOS INDEVIDOS ?APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. (...) 3. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CONSUMIDOR. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. Em se tratando de relação 

consumerista, não há exigência alguma no sentido de que o consumidor 

comprove existência de má-fé por parte do fornecedor do serviço ao 

efetuar a cobrança indevida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA?. (Apelação Cível Nº 70040504383, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 25.05.2011). Portanto, quanto ao pedido de repetição do indébito, 

impositivo seu acolhimento, porquanto caracterizados os requisitos legais, 

impondo-se determinar a sua restituição em dobro, como reza o art. 42, § 

único, do Código de Defesa do Consumidor. DISPOSITIVO 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, o que faço com resolução do mérito, 

para: a) DECRETAR a revelia da parte Promovida, nos termos do artigo 344 

do Código de Processo Civil; b) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 

44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) cobrado no 

mês 04/2017 e o débito de R$ 67,68 (sessenta e sete reais e sessenta e 

oito centavos) cobrado no mês 05/2017; c) CONDENAR a Promovida a 

restituir de forma dobrada a quantia de R$ 225,34 (duzentos e vinte e 

cinco reais e trinta e quatro centavos), atualizada pelo INPC desde a 

citação, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; d) 

CONDENAR a pagar a título de danos morais a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos termos da 

Súmula 362 do STJ), mais juros de mora a contar da data da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-82.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPA DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000083-82.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Floripa dos Reis Pereira. Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 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. 

Considerando que, os elementos probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por danos 

morais, ajuizada por Floripa dos Reis Pereira em face de VIVO S.A., todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

condenar a Promovida a restituir a cobrança indevida realizadas nos 

meses d abril e maio de 2017, de forma dobrada), bem como a 

condenação em danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). A parte Promovida se fez presente em audiência de tentativa de 

conciliação, deixando de apresentar defesa, conforme certidão anexa aos 

autos (evento n. 9230812). A parte Promovente requereu a aplicação dos 

efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Defesa do 

Consumidor. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Inicialmente, passo a analisar o pedido de revelia argüida pela Promovente. 

Conforme certidão anexada aos autos, a Promovida não apresentou 

contestação, motivo pelo qual resta configurada sua revelia, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - BV FINANCEIRA - FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA - 

CONTRATO QUITADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BAIXA DE 

GRAVAME REALIZADA FORA DO PRAZO - PAGAMENTO DE MULTA 

PELO RECLAMANTE - REVELIA. Considerando que a Reclamada 

apresentou contestação intempestiva, presumem-se como verdadeiros os 

fatos alegados pela Reclamante, acarretando as consequências jurídicas 

apontadas na exordial. (Recurso Cível Inominado nº 3879/2011, Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir 

Alaércio dos Santos. j. 14.06.2012, unânime, DJe 09.07.2012). Pelo 

exposto, incide-se aqui os efeitos da revelia em relação à Promovida, com 

base nos elementos trazidos aos autos, levando-se em consideração às 

premissas referentes ao Código de Defesa do Consumidor, reputam-se 

verdadeiros os fatos afirmados pela Promovente. Em análise ao mérito da 

demanda, verifico que a pretensão da parte Promovente merece 

acolhimento. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Promovida está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, aplico a inversão do ônus da prova, elencada no artigo 6º, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Pelas argumentações e provas trazidas 

pela Promovente, é possível extrair a veracidade, constatando que a parte 

Promovida efetuou nos meses de abril e maio de 2017, cobranças em 

duplicidade, impelindo a consumidora ao pagamento a maior no total de R$ 

112,67 (cento e doze reais e sessenta e sete centavos), conforme se 

demonstra com as faturas e comprovantes de pagamento anexos. Por 

outro lado, a Promovida não contestou, tão pouco realizou prova de que a 
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cobrança foi realizada de forma devida, cujo ônus lhe competia. 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. Incumbe à 

Promovida provar a veracidade dos fatos alegados, na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

No caso, outrossim, é inegável a aplicação do CDC, qualificando, destarte, 

a responsabilidade da Promovida como objetiva, prevista no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Artigo 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. 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). Devo registrar, que embora o 

descumprimento das condições acordadas, por si só, não seja capaz de 

ensejar reparação por danos morais, no caso vertente, ainda que o nome 

da Promovente não tenha sido lançado no rol dos inadimplentes, a 

situação comporta entendimento diverso. Isto porque, é inegável, os 

obstáculos colocados pela empresa de telefonia para solucionar o 

problema de forma amigável e os meios utilizados para forçar a 

consumidora a pagar faturas em duplicidade, sob a ameaça de suspensão 

do serviço, o que ultrapassaram o limite do razoável. A rigor, no dano 

moral, a reparação não-patrimonial, surge no instante em que o ser 

humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era 

exigível, razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define: “...um desconforto comportamental a ser 

examinado em cada caso.” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas 

jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de 

Walter Moraes : “...o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral.” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial, vislumbro, como 

já anunciado, situação em que possa caracterizar dano moral já que a 

Promovida de forma injustificada e diante da ineficiência do seu serviço, a 

par da existência do contratado, fez a Promovente suportar tamanho 

constrangimento e aborrecimentos. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -Cobrança reiterada de valores 

indevidos que permaneceu após diversas tentativas de solução 

extrajudicial. 2-Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por 

danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos, ainda que 

não tenha ocorrido a inscrição do nome do consumidor nas entidades de 

proteção ao crédito, porquanto a empresa não solucionou o problema 

extrajudicialmente.3 -Recurso parcialmente provido.(...) A conduta 

insistente da prestadora de serviço em cobrar valores não devidos, 

mesmo após receber reclamação extrajudicial, enseja o dever de 

indenizar, pois o consumidor teve que desembolsar valores de forma 

injusta o que tem a extensão suficiente para causar intranquilidade de 

espírito, atingindo o bem estar psíquico, gerando, por consequência, dano 

moral. Reconhecido o dever de indenizar, resta a quantificação da 

indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, 

além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um 

caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido 

de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da 

espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da 

avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as condições 

econômicas do ofensor e do ofendido. A condenação pecuniária 

decorrente de dano moral deve ser fixada com moderação, eis que seu 

objetivo não é o enriquecimento da parte que a pleiteia, devendo ser 

levada em conta a dimensão do evento danoso e sua repercussão na 

esfera do ofendido. A falha da recorrida não pode ser qualificada como 

muito grave. Outrossim, não há prova de que os fatos em referência 

interferiram de forma muito intensa na esfera psíquica da parte 

requerente/recorrente. Destarte, considero adequada a fixação do dano 

mora l  em R$  3 .000 ,00  ( t rês  m i l  r ea i s ) . ( . . . )  (R I  n º 

0023915-10.2014.811.0001, Turma Recursal Única/MT, Rel Dr. Nelson 

Dorigatti, julgado em 06/11/2015). (Destaquei). RECURSO INOMINADO - TV 

POR ASSINATURA - CANAL NÃO DISPONIBILIZADO CONFORME 

CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. Configura falha na prestação do serviço a não disponibilização 

de canal contratado no pacote adquirido pelo consumidor, e, gera o dever 

de indenizar a título de dano moral, se a empresa não busca solucionar o 

problema.? (RI nº 0020153-88.2011.811.0001, Turma Recursal Única/MT, 

Rel Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/07/2013). (Destaquei). A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso V e X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo artigo 186 e 927 do Código Civil, 

bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da Promovida. Dessa forma, é inegável que a conduta da 

Promovida provocou desgastes emocionais a Promovente, que tentou 

administrativamente resolver o problema para não pagar a fatura cobrada 

indevidamente, pela qual, em decorrência de sua ilicitude, deverá ser 

obrigada a ressarcir o prejuízo moral. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, agindo com escopo aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios utilizados pelas 

jurisprudências dos Tribunais, para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da parte Promovida ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte Promovente, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

Reclamada a agir com a negligência e omissão que restou demonstrada 

nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Quanto à restituição 

dos valores pagos em duplicidade referente às faturas do mês de abril e 

maio de 2017, vejo que razão assiste a Promovente, o que deve ser 

devolvido em dobro, pois provado que houve erro injustificável. Nos 

termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, temos que: Art. 

42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto 

a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. 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. Também o Código Civil determina que: 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. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: DANO MORAL 

- EMPRÉSTIMO QUITADO - DESCONTOS INDEVIDOS ?APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 
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INDÉBITO. (...) 3. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CONSUMIDOR. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. Em se tratando de relação 

consumerista, não há exigência alguma no sentido de que o consumidor 

comprove existência de má-fé por parte do fornecedor do serviço ao 

efetuar a cobrança indevida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA?. (Apelação Cível Nº 70040504383, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 25.05.2011). Portanto, quanto ao pedido de repetição do indébito, 

impositivo seu acolhimento, porquanto caracterizados os requisitos legais, 

impondo-se determinar a sua restituição em dobro, como reza o art. 42, § 

único, do Código de Defesa do Consumidor. DISPOSITIVO 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, o que faço com resolução do mérito, 

para: a) DECRETAR a revelia da parte Promovida, nos termos do artigo 344 

do Código de Processo Civil; b) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 

44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) cobrado no 

mês 04/2017 e o débito de R$ 67,68 (sessenta e sete reais e sessenta e 

oito centavos) cobrado no mês 05/2017; c) CONDENAR a Promovida a 

restituir de forma dobrada a quantia de R$ 225,34 (duzentos e vinte e 

cinco reais e trinta e quatro centavos), atualizada pelo INPC desde a 

citação, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; d) 

CONDENAR a pagar a título de danos morais a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos termos da 

Súmula 362 do STJ), mais juros de mora a contar da data da citação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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SENTENÇA Número do Processo: 1000092-44.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Dimas Bernardo Bungenstab Polo Passivo: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Dimas Bernardo Bungenstab em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

condenar a parte Promovida a pagar a quantia de R$ 11.415,60 (onze mil e 

quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos), acrescido de 5% a 

título de multa, nos termos do artigo 11 da Resolução n.º 233 /03. Aduz o 

Promovente que solicitou da Promovida a edificação de rede elétrica na 

sua área rural, denominada Sítio Santa Luzia, e em razão dos obstáculos 

colocados por ela, realizou a instalação com seus próprios recursos, 

tendo um gasto de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A parte Promovida 

apresentou defesa, argumentando ausência de prova quanto à 

autorização da concessionária para incorporação da rede particular e 

ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo pela 

improcedência da ação. O Promovente em impugnação sustenta que a 

ausência de nota fiscal não pode ser obstáculo para o ressarcimento, que 

em conseqüência dos anos que se passaram, os documentos originais 

feitos à época da edificação da rede elétrica foram perdidos, impugnando 

a contestação em todos os seus termos. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Pois bem, analisando detidamente os autos, 

constato que os argumentos trazidos pela Promovida quanto à ausência 

de provas por parte do Promovente, tem o condão de afastar a sua 

responsabilidade pelo fato, uma vez que não ficou caracterizado a falha 

na prestação e abusividade de serviços. O Promovente instruiu os autos 

apenas com mapa da localidade, fotos da rede elétrica e padrão, 

orçamento realizado pela Empresa Intel Eletrificação na data de 

24/02/2017, com valor diverso do que alega ter gasto. Não expôs sequer o 

ano que foi edificada a rede elétrica, argumentando que, com o passar 

dos anos os documentos probatórios se perderam. Não obstante se tratar 

de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser 

aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Promovida está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Portanto, a presente ação, totalmente desprovida de 

documentação hábil a comprovar o dano material, sendo que este, não se 

dá de forma presumida, devendo ser comprovado. O Promovente não 

cumpriu com ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC, 

posto que ausente prova dos fatos constitutivos do direito alegado, no 

sentido de que houve o pagamento da obra de eletrificação na sua 

propriedade rural, bem como comprovação de solicitação à 

Concessionária para instalação da rede. No caso, cabia à parte 

Promovente ter demonstrado de forma inequívoca que os fatos se 

procederam da forma narrada na inicial. Todavia, não se desincumbiu de 

tal ônus. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ENTREGA DA BAGAGEM 

SUPOSTAMENTE EXTRAVIADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR - 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE 

PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Embora o consumidor tenha direito à facilitação da defesa de 

seus direitos (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), deve trazer elementos 

mínimos de convencimento, principalmente quando não é hipossuficiente 

para a produção da prova (STJ REsp 740.356/RS e TJRS Apelação Cível 

Nº 70055251581). Não sendo caso de inversão do ônus probandi e sendo 

a narrativa autoral constitutiva de seu direito, é do próprio consumidor o 

encargo de comprovar a entrega da bagagem supostamente extraviada à 

empresa de transporte. Ausente essa prova, o ato ilícito não está 

caracterizado. 2. O dano material, diferentemente do moral, não pode ser 

presumido, devendo ser integralmente comprovado. A ausência de prova 

ocasiona o indeferimento do pleito indenizatório. 3. Recurso conhecido e 

provido.(RI 1207/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014). 

A parte Promovente não trouxe aos autos provas suficientes para formar 

convencimento a seu favor. Nesse sentido, já pronunciou a Turma 

Recursal Única de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO. CONSTRUÇÃO 

DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO PARTICULAR. 

NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO CONSUMIDOR PARA ADIANTAMENTO 

DAS OBRAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FALTA DE 

PROVAS QUANTO AOS VALORES DESPENDIDOS PELO REQUERENTE E 

DA CONCRETIZAÇÃO DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 
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Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo quando os elementos 

constantes nos autos, em concurso com as alegações das partes foram 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Ausente prova dos fatos 

constitutivos do direito da parte requerente, no sentido de que houve o 

pagamento e concretização da obra de eletrificação no loteamento do 

consumidor, o que ensejaria ressarcimento por parte da concessionária 

recorrente, torna-se inviável a procedência do pleito indenizatório. Parte 

requerente que não trouxe aos autos provas suficientes para formar 

convencimento em seu favor. Sentença reformada para julgar 

improcedente o pleito inicial. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

102396920138110020/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016). Grifei. Assim, diante da 

ausência de comprovação de que houve pagamento e solicitação à 

Concessionária para edificação da rede elétrica na propriedade rural do 

Promovente, torna-se inviável a condenação da Promovida em danos 

materiais. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe 

o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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SENTENÇA Número do Processo: 1000092-44.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Dimas Bernardo Bungenstab Polo Passivo: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Dimas Bernardo Bungenstab em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

condenar a parte Promovida a pagar a quantia de R$ 11.415,60 (onze mil e 

quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos), acrescido de 5% a 

título de multa, nos termos do artigo 11 da Resolução n.º 233 /03. Aduz o 

Promovente que solicitou da Promovida a edificação de rede elétrica na 

sua área rural, denominada Sítio Santa Luzia, e em razão dos obstáculos 

colocados por ela, realizou a instalação com seus próprios recursos, 

tendo um gasto de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A parte Promovida 

apresentou defesa, argumentando ausência de prova quanto à 

autorização da concessionária para incorporação da rede particular e 

ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo pela 

improcedência da ação. O Promovente em impugnação sustenta que a 

ausência de nota fiscal não pode ser obstáculo para o ressarcimento, que 

em conseqüência dos anos que se passaram, os documentos originais 

feitos à época da edificação da rede elétrica foram perdidos, impugnando 

a contestação em todos os seus termos. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Pois bem, analisando detidamente os autos, 

constato que os argumentos trazidos pela Promovida quanto à ausência 

de provas por parte do Promovente, tem o condão de afastar a sua 

responsabilidade pelo fato, uma vez que não ficou caracterizado a falha 

na prestação e abusividade de serviços. O Promovente instruiu os autos 

apenas com mapa da localidade, fotos da rede elétrica e padrão, 

orçamento realizado pela Empresa Intel Eletrificação na data de 

24/02/2017, com valor diverso do que alega ter gasto. Não expôs sequer o 

ano que foi edificada a rede elétrica, argumentando que, com o passar 

dos anos os documentos probatórios se perderam. Não obstante se tratar 

de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser 

aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Promovida está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Portanto, a presente ação, totalmente desprovida de 

documentação hábil a comprovar o dano material, sendo que este, não se 

dá de forma presumida, devendo ser comprovado. O Promovente não 

cumpriu com ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC, 

posto que ausente prova dos fatos constitutivos do direito alegado, no 

sentido de que houve o pagamento da obra de eletrificação na sua 

propriedade rural, bem como comprovação de solicitação à 

Concessionária para instalação da rede. No caso, cabia à parte 

Promovente ter demonstrado de forma inequívoca que os fatos se 

procederam da forma narrada na inicial. Todavia, não se desincumbiu de 

tal ônus. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ENTREGA DA BAGAGEM 

SUPOSTAMENTE EXTRAVIADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR - 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE 

PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Embora o consumidor tenha direito à facilitação da defesa de 

seus direitos (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), deve trazer elementos 

mínimos de convencimento, principalmente quando não é hipossuficiente 

para a produção da prova (STJ REsp 740.356/RS e TJRS Apelação Cível 

Nº 70055251581). Não sendo caso de inversão do ônus probandi e sendo 

a narrativa autoral constitutiva de seu direito, é do próprio consumidor o 

encargo de comprovar a entrega da bagagem supostamente extraviada à 

empresa de transporte. Ausente essa prova, o ato ilícito não está 

caracterizado. 2. O dano material, diferentemente do moral, não pode ser 

presumido, devendo ser integralmente comprovado. A ausência de prova 

ocasiona o indeferimento do pleito indenizatório. 3. Recurso conhecido e 

provido.(RI 1207/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014). 

A parte Promovente não trouxe aos autos provas suficientes para formar 

convencimento a seu favor. Nesse sentido, já pronunciou a Turma 

Recursal Única de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO. CONSTRUÇÃO 

DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM LOTEAMENTO PARTICULAR. 

NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO CONSUMIDOR PARA ADIANTAMENTO 

DAS OBRAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FALTA DE 

PROVAS QUANTO AOS VALORES DESPENDIDOS PELO REQUERENTE E 

DA CONCRETIZAÇÃO DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 

Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo quando os elementos 

constantes nos autos, em concurso com as alegações das partes foram 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Ausente prova dos fatos 

constitutivos do direito da parte requerente, no sentido de que houve o 

pagamento e concretização da obra de eletrificação no loteamento do 

consumidor, o que ensejaria ressarcimento por parte da concessionária 

recorrente, torna-se inviável a procedência do pleito indenizatório. Parte 
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requerente que não trouxe aos autos provas suficientes para formar 

convencimento em seu favor. Sentença reformada para julgar 

improcedente o pleito inicial. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

102396920138110020/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016). Grifei. Assim, diante da 

ausência de comprovação de que houve pagamento e solicitação à 

Concessionária para edificação da rede elétrica na propriedade rural do 

Promovente, torna-se inviável a condenação da Promovida em danos 

materiais. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe 

o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-29.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000093-29.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Jose Bezerra Polo Passivo: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Jose Bezerra em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para condenar a 

parte Promovida a pagar a quantia de R$ 23.297,50 (vinte e três mil, 

duzentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), acrescido de 5% 

a título de multa, nos termos do artigo 11 da Resolução n.º 233 /03. Aduz o 

Promovente que solicitou da Promovida a edificação de rede elétrica na 

sua área rural, denominada Sítio Boa Esperança, e em razão dos 

obstáculos colocados por ela, realizou a instalação com seus próprios 

recursos, tendo um gasto de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A 

parte Promovida apresentou defesa, argumentando ausência de prova 

quanto à autorização da concessionária para incorporação da rede 

particular e ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo 

pela improcedência da ação. O Promovente em impugnação sustenta que 

a ausência de nota fiscal não pode ser obstáculo para o ressarcimento, 

que em conseqüência dos anos que se passaram, os documentos 

originais feitos à época da edificação da rede elétrica foram perdidos, 

impugnando a contestação em todos os seus termos. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, constato que os argumentos trazidos pela Promovida quanto à 

ausência de provas por parte do Promovente, tem o condão de afastar a 

sua responsabilidade pelo fato, uma vez que não ficou caracterizado a 

falha na prestação e abusividade de serviços. O Promovente instruiu os 

autos apenas com projeto de rede de distribuição rural, fotos da rede 

elétrica e padrão e orçamento realizado pela Empresa Intel Eletrificação na 

data de 20/03/2017, com valor diverso do que alega ter gasto. Não expôs 

sequer o ano que foi edificada a rede elétrica, argumentando que, com o 

passar dos anos os documentos probatórios se perderam. Não obstante 

se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve 

ser aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Promovida está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Portanto, a presente ação, totalmente desprovida de 

documentação hábil a comprovar o dano material, sendo que este, não se 

dá de forma presumida, devendo ser comprovado. O Promovente não 

cumpriu com ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC, 

posto que ausente prova dos fatos constitutivos do direito alegado, no 

sentido de que houve o pagamento da obra de eletrificação na sua 

propriedade rural, bem como comprovação de solicitação à 

Concessionária para instalação da rede. No caso, cabia à parte 

Promovente ter demonstrado de forma inequívoca que os fatos se 

procederam da forma narrada na inicial. Todavia, não se desincumbiu de 

tal ônus. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ENTREGA DA BAGAGEM 

SUPOSTAMENTE EXTRAVIADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR - 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE 

PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Embora o consumidor tenha direito à facilitação da defesa de 

seus direitos (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), deve trazer elementos 

mínimos de convencimento, principalmente quando não é hipossuficiente 

para a produção da prova (STJ REsp 740.356/RS e TJRS Apelação Cível 

Nº 70055251581). Não sendo caso de inversão do ônus probandi e sendo 

a narrativa autoral constitutiva de seu direito, é do próprio consumidor o 

encargo de comprovar a entrega da bagagem supostamente extraviada à 

empresa de transporte. Ausente essa prova, o ato ilícito não está 

caracterizado. 2. O dano material, diferentemente do moral, não pode ser 

presumido, devendo ser integralmente comprovado. A ausência de prova 

ocasiona o indeferimento do pleito indenizatório. 3. Recurso conhecido e 

provido.(RI 1207/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 

16/07/2014).GRIFEI. A parte Promovente não trouxe aos autos provas 

suficientes para formar convencimento a seu favor. Nesse sentido, já 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: “RECURSO 

INOMINADO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

LOTEAMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO 

CONSUMIDOR PARA ADIANTAMENTO DAS OBRAS. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FALTA DE PROVAS QUANTO AOS 

VALORES DESPENDIDOS PELO REQUERENTE E DA CONCRETIZAÇÃO 

DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de 

incompetência do juízo quando os elementos constantes nos autos, em 

concurso com as alegações das partes foram suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Ausente prova dos fatos constitutivos do direito da parte 

requerente, no sentido de que houve o pagamento e concretização da 

obra de eletrificação no loteamento do consumidor, o que ensejaria 

ressarcimento por parte da concessionária recorrente, torna-se inviável a 

procedência do pleito indenizatório. Parte requerente que não trouxe aos 

autos provas suficientes para formar convencimento em seu favor. 

Sentença reformada para julgar improcedente o pleito inicial. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 102396920138110020/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 

04/10/2016). Grifei. Assim, diante da ausência de comprovação de que 

houve pagamento, solicitação à Concessionária e negativa desta para o 
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ressarcimento dos gastos com a edificação da rede elétrica na 

propriedade particular do Promovente, torna-se inviável a condenação da 

Promovida nos danos materiais pleiteados. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, o que faço com resolução do mérito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-29.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000093-29.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Jose Bezerra Polo Passivo: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Jose Bezerra em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para condenar a 

parte Promovida a pagar a quantia de R$ 23.297,50 (vinte e três mil, 

duzentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), acrescido de 5% 

a título de multa, nos termos do artigo 11 da Resolução n.º 233 /03. Aduz o 

Promovente que solicitou da Promovida a edificação de rede elétrica na 

sua área rural, denominada Sítio Boa Esperança, e em razão dos 

obstáculos colocados por ela, realizou a instalação com seus próprios 

recursos, tendo um gasto de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A 

parte Promovida apresentou defesa, argumentando ausência de prova 

quanto à autorização da concessionária para incorporação da rede 

particular e ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo 

pela improcedência da ação. O Promovente em impugnação sustenta que 

a ausência de nota fiscal não pode ser obstáculo para o ressarcimento, 

que em conseqüência dos anos que se passaram, os documentos 

originais feitos à época da edificação da rede elétrica foram perdidos, 

impugnando a contestação em todos os seus termos. É a suma do 

essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, constato que os argumentos trazidos pela Promovida quanto à 

ausência de provas por parte do Promovente, tem o condão de afastar a 

sua responsabilidade pelo fato, uma vez que não ficou caracterizado a 

falha na prestação e abusividade de serviços. O Promovente instruiu os 

autos apenas com projeto de rede de distribuição rural, fotos da rede 

elétrica e padrão e orçamento realizado pela Empresa Intel Eletrificação na 

data de 20/03/2017, com valor diverso do que alega ter gasto. Não expôs 

sequer o ano que foi edificada a rede elétrica, argumentando que, com o 

passar dos anos os documentos probatórios se perderam. Não obstante 

se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve 

ser aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Promovida está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Portanto, a presente ação, totalmente desprovida de 

documentação hábil a comprovar o dano material, sendo que este, não se 

dá de forma presumida, devendo ser comprovado. O Promovente não 

cumpriu com ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC, 

posto que ausente prova dos fatos constitutivos do direito alegado, no 

sentido de que houve o pagamento da obra de eletrificação na sua 

propriedade rural, bem como comprovação de solicitação à 

Concessionária para instalação da rede. No caso, cabia à parte 

Promovente ter demonstrado de forma inequívoca que os fatos se 

procederam da forma narrada na inicial. Todavia, não se desincumbiu de 

tal ônus. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ENTREGA DA BAGAGEM 

SUPOSTAMENTE EXTRAVIADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR - 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE 

PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Embora o consumidor tenha direito à facilitação da defesa de 

seus direitos (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), deve trazer elementos 

mínimos de convencimento, principalmente quando não é hipossuficiente 

para a produção da prova (STJ REsp 740.356/RS e TJRS Apelação Cível 

Nº 70055251581). Não sendo caso de inversão do ônus probandi e sendo 

a narrativa autoral constitutiva de seu direito, é do próprio consumidor o 

encargo de comprovar a entrega da bagagem supostamente extraviada à 

empresa de transporte. Ausente essa prova, o ato ilícito não está 

caracterizado. 2. O dano material, diferentemente do moral, não pode ser 

presumido, devendo ser integralmente comprovado. A ausência de prova 

ocasiona o indeferimento do pleito indenizatório. 3. Recurso conhecido e 

provido.(RI 1207/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 

16/07/2014).GRIFEI. A parte Promovente não trouxe aos autos provas 

suficientes para formar convencimento a seu favor. Nesse sentido, já 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: “RECURSO 

INOMINADO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

LOTEAMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO 

CONSUMIDOR PARA ADIANTAMENTO DAS OBRAS. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FALTA DE PROVAS QUANTO AOS 

VALORES DESPENDIDOS PELO REQUERENTE E DA CONCRETIZAÇÃO 

DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de 

incompetência do juízo quando os elementos constantes nos autos, em 

concurso com as alegações das partes foram suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Ausente prova dos fatos constitutivos do direito da parte 

requerente, no sentido de que houve o pagamento e concretização da 

obra de eletrificação no loteamento do consumidor, o que ensejaria 

ressarcimento por parte da concessionária recorrente, torna-se inviável a 

procedência do pleito indenizatório. Parte requerente que não trouxe aos 

autos provas suficientes para formar convencimento em seu favor. 

Sentença reformada para julgar improcedente o pleito inicial. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 102396920138110020/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 

04/10/2016). Grifei. Assim, diante da ausência de comprovação de que 

houve pagamento, solicitação à Concessionária e negativa desta para o 

ressarcimento dos gastos com a edificação da rede elétrica na 

propriedade particular do Promovente, torna-se inviável a condenação da 

Promovida nos danos materiais pleiteados. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de 
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Processo Civil, o que faço com resolução do mérito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-96.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000095-96.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Paulo Rodrigues dos Santos Polo Passivo: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Paulo Rodrigues dos Santos em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

condenar a parte Promovida a pagar a quantia de R$ 15.353,80 (quinze 

mil, trezentos e cinqüenta e três reais e oitenta centavos), acrescido de 

5% a título de multa, nos termos do artigo 11 da Resolução n.º 233 /03. 

Aduz o Promovente que solicitou da Promovida a edificação de rede 

elétrica na sua área rural, denominada Sítio Bom Jesus, e em razão dos 

obstáculos colocados por ela, realizou a instalação com seus próprios 

recursos, tendo um gasto de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A parte 

Promovida apresentou defesa, argumentando ausência de prova quanto à 

autorização da concessionária para incorporação da rede particular e 

ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo pela 

improcedência da ação. O Promovente em impugnação sustenta que a 

ausência de nota fiscal não pode ser obstáculo para o ressarcimento, que 

em conseqüência dos anos que se passaram, os documentos originais 

feitos à época da edificação da rede elétrica foram perdidos, impugnando 

a contestação em todos os seus termos. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Pois bem, analisando detidamente os autos, 

constato que os argumentos trazidos pela Promovida quanto à ausência 

de provas por parte do Promovente, tem o condão de afastar a sua 

responsabilidade pelo fato, uma vez que não ficou caracterizado a falha 

na prestação e abusividade de serviços. O Promovente instruiu os autos 

apenas com projeto de rede de distribuição rural, fotos da rede elétrica e 

orçamento realizado pela Empresa Intel Eletrificação na data de 

10/03/2017, com valor diverso do que alega ter gasto. Não expôs sequer o 

ano que foi edificada a rede elétrica, argumentando que, com o passar 

dos anos os documentos probatórios se perderam. Não obstante se tratar 

de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser 

aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Promovida está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Portanto, a presente ação, totalmente desprovida de 

documentação hábil a comprovar o dano material, sendo que este, não se 

dá de forma presumida, devendo ser comprovado. O Promovente não 

cumpriu com ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC, 

posto que, ausente prova dos fatos constitutivos do direito alegado, no 

sentido de que houve o pagamento da obra de eletrificação na sua 

propriedade rural, bem como comprovação de solicitação à 

Concessionária para instalação da rede. No caso, cabia à parte 

Promovente ter demonstrado de forma inequívoca que os fatos se 

procederam da forma narrada na inicial. Todavia, não se desincumbiu de 

tal ônus. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ENTREGA DA BAGAGEM 

SUPOSTAMENTE EXTRAVIADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR - 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE 

PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Embora o consumidor tenha direito à facilitação da defesa de 

seus direitos (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), deve trazer elementos 

mínimos de convencimento, principalmente quando não é hipossuficiente 

para a produção da prova (STJ REsp 740.356/RS e TJRS Apelação Cível 

Nº 70055251581). Não sendo caso de inversão do ônus probandi e sendo 

a narrativa autoral constitutiva de seu direito, é do próprio consumidor o 

encargo de comprovar a entrega da bagagem supostamente extraviada à 

empresa de transporte. Ausente essa prova, o ato ilícito não está 

caracterizado. 2. O dano material, diferentemente do moral, não pode ser 

presumido, devendo ser integralmente comprovado. A ausência de prova 

ocasiona o indeferimento do pleito indenizatório. 3. Recurso conhecido e 

provido.(RI 1207/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 

16/07/2014).GRIFEI. A parte Promovente não trouxe aos autos provas 

suficientes para formar convencimento a seu favor. Nesse sentido, já 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: “RECURSO 

INOMINADO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

LOTEAMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO 

CONSUMIDOR PARA ADIANTAMENTO DAS OBRAS. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FALTA DE PROVAS QUANTO AOS 

VALORES DESPENDIDOS PELO REQUERENTE E DA CONCRETIZAÇÃO 

DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de 

incompetência do juízo quando os elementos constantes nos autos, em 

concurso com as alegações das partes foram suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Ausente prova dos fatos constitutivos do direito da parte 

requerente, no sentido de que houve o pagamento e concretização da 

obra de eletrificação no loteamento do consumidor, o que ensejaria 

ressarcimento por parte da concessionária recorrente, torna-se inviável a 

procedência do pleito indenizatório. Parte requerente que não trouxe aos 

autos provas suficientes para formar convencimento em seu favor. 

Sentença reformada para julgar improcedente o pleito inicial. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 102396920138110020/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 

04/10/2016). Grifei. Assim, diante da ausência de comprovação de que 

houve pagamento, solicitação à Concessionária e negativa desta para o 

ressarcimento dos gastos com a edificação da rede elétrica na 

propriedade particular do Promovente, torna-se inviável a condenação da 

Promovida nos danos materiais pleiteados. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, o que faço com resolução do mérito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior 
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homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-96.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000095-96.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Paulo Rodrigues dos Santos Polo Passivo: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Paulo Rodrigues dos Santos em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

condenar a parte Promovida a pagar a quantia de R$ 15.353,80 (quinze 

mil, trezentos e cinqüenta e três reais e oitenta centavos), acrescido de 

5% a título de multa, nos termos do artigo 11 da Resolução n.º 233 /03. 

Aduz o Promovente que solicitou da Promovida a edificação de rede 

elétrica na sua área rural, denominada Sítio Bom Jesus, e em razão dos 

obstáculos colocados por ela, realizou a instalação com seus próprios 

recursos, tendo um gasto de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A parte 

Promovida apresentou defesa, argumentando ausência de prova quanto à 

autorização da concessionária para incorporação da rede particular e 

ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo pela 

improcedência da ação. O Promovente em impugnação sustenta que a 

ausência de nota fiscal não pode ser obstáculo para o ressarcimento, que 

em conseqüência dos anos que se passaram, os documentos originais 

feitos à época da edificação da rede elétrica foram perdidos, impugnando 

a contestação em todos os seus termos. É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Pois bem, analisando detidamente os autos, 

constato que os argumentos trazidos pela Promovida quanto à ausência 

de provas por parte do Promovente, tem o condão de afastar a sua 

responsabilidade pelo fato, uma vez que não ficou caracterizado a falha 

na prestação e abusividade de serviços. O Promovente instruiu os autos 

apenas com projeto de rede de distribuição rural, fotos da rede elétrica e 

orçamento realizado pela Empresa Intel Eletrificação na data de 

10/03/2017, com valor diverso do que alega ter gasto. Não expôs sequer o 

ano que foi edificada a rede elétrica, argumentando que, com o passar 

dos anos os documentos probatórios se perderam. Não obstante se tratar 

de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser 

aplicada em questões específicas e desde que presente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Promovida está mais apta de 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Portanto, a presente ação, totalmente desprovida de 

documentação hábil a comprovar o dano material, sendo que este, não se 

dá de forma presumida, devendo ser comprovado. O Promovente não 

cumpriu com ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC, 

posto que, ausente prova dos fatos constitutivos do direito alegado, no 

sentido de que houve o pagamento da obra de eletrificação na sua 

propriedade rural, bem como comprovação de solicitação à 

Concessionária para instalação da rede. No caso, cabia à parte 

Promovente ter demonstrado de forma inequívoca que os fatos se 

procederam da forma narrada na inicial. Todavia, não se desincumbiu de 

tal ônus. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - ENTREGA DA BAGAGEM 

SUPOSTAMENTE EXTRAVIADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR - 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE 

PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Embora o consumidor tenha direito à facilitação da defesa de 

seus direitos (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), deve trazer elementos 

mínimos de convencimento, principalmente quando não é hipossuficiente 

para a produção da prova (STJ REsp 740.356/RS e TJRS Apelação Cível 

Nº 70055251581). Não sendo caso de inversão do ônus probandi e sendo 

a narrativa autoral constitutiva de seu direito, é do próprio consumidor o 

encargo de comprovar a entrega da bagagem supostamente extraviada à 

empresa de transporte. Ausente essa prova, o ato ilícito não está 

caracterizado. 2. O dano material, diferentemente do moral, não pode ser 

presumido, devendo ser integralmente comprovado. A ausência de prova 

ocasiona o indeferimento do pleito indenizatório. 3. Recurso conhecido e 

provido.(RI 1207/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 

16/07/2014).GRIFEI. A parte Promovente não trouxe aos autos provas 

suficientes para formar convencimento a seu favor. Nesse sentido, já 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: “RECURSO 

INOMINADO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

LOTEAMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO 

CONSUMIDOR PARA ADIANTAMENTO DAS OBRAS. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA AFASTADA. FALTA DE PROVAS QUANTO AOS 

VALORES DESPENDIDOS PELO REQUERENTE E DA CONCRETIZAÇÃO 

DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de 

incompetência do juízo quando os elementos constantes nos autos, em 

concurso com as alegações das partes foram suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Ausente prova dos fatos constitutivos do direito da parte 

requerente, no sentido de que houve o pagamento e concretização da 

obra de eletrificação no loteamento do consumidor, o que ensejaria 

ressarcimento por parte da concessionária recorrente, torna-se inviável a 

procedência do pleito indenizatório. Parte requerente que não trouxe aos 

autos provas suficientes para formar convencimento em seu favor. 

Sentença reformada para julgar improcedente o pleito inicial. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 102396920138110020/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 

04/10/2016). Grifei. Assim, diante da ausência de comprovação de que 

houve pagamento, solicitação à Concessionária e negativa desta para o 

ressarcimento dos gastos com a edificação da rede elétrica na 

propriedade particular do Promovente, torna-se inviável a condenação da 

Promovida nos danos materiais pleiteados. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, o que faço com resolução do mérito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente 

Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 
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estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000151-32.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Antonio Pereira Polo Passivo: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Antonio Pereira em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para condenar a 

parte Promovida a pagar a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

Aduz o Promovente que solicitou da Promovida a edificação de rede 

elétrica na sua área rural, denominada Sítio Beija Flor, e em razão dos 

obstáculos colocados por ela, no mês de junho de 2016 realizou a 

instalação com seus próprios recursos, tendo um gasto de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais), com compra de materiais e mão de obra. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A parte 

Promovida apresentou defesa, argumentando ausência de prova quanto à 

autorização da concessionária para incorporação da rede particular e 

ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo pela 

improcedência da ação. O Promovente impugnou a contestação, pugnou 

pela procedência da ação. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados 

pelo Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da 

parte Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus 

probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, constato que os argumentos e provas trazidos pela 

parte Promovente demonstram e comprovam o dever da Concessionária 

em ressarcir o consumidor nos valores despendidos para a edificação da 

rede elétrica em sua área rural. O Promovente trouxe vários documentos 

comprovando a edificação da rede sob a autorização e fiscalização da 

Promovida, que aprovou o Projeto e a instalação, bem como trouxe aos 

autos nota fiscal referente a compra de materiais e mão de obra.. O direito 

à restituição de valores gastos com as despesas para a construção de 

rede de eletrificação rural decorre do programa do Governo Federal, 

denominado "Luz no Campo", regulamentado pela Resolução Normativa n.º 

223/03, vejamos: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, 

cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art.4º desta Resolução, e 

os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar 

recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação 

da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão 

de rede, mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. † 1º Os 

recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado 

serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao 

pedido de fornecimento seria efetivado segundo o programa anual. De 

igual modo, não há como se falar, in casu, em preponderância do 

interesse público sobre o privado, isso porque as redes de energia 

elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o qual de fato já foi 

incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que outros 

consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia elétrica, de 

modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse público, 

inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da Promovida. Nítido 

que a participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, 

na realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, 

por conseguinte, será explorada com fins lucrativos pela Concessionária, 

revela-se prática abusiva São extralegais e abusivas as incorporações de 

redes elétricas que vêm sendo feitas pelas concessionárias, haja vista 

que, não restituem aos respectivos proprietários os valores 

desembolsados, devidamente comprovados, nas construções das redes, 

ferindo assim, bruscamente, o direito de propriedade, bem como 

caracterizando enriquecimento ilícito. A Lei n. 10.848/2004, em seu artigo 

151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.163/2004, prevê, 

expressamente, o direito à indenização decorrente da incorporação da 

rede (art. 71, § 5º, inc. II). Artigo 71... § 5º A partir de 1º de janeiro de 

2006, as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo serão 

incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica, conforme as respectivas áreas de 

concessão, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, 

observadas as seguintes condições: I - comprovação pela concessionária 

do cumprimento do disposto no § 2º; e II - avaliação prévia das 

instalações, para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da 

rede particular a ser incorporada. Em entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.570.383 - MT (2015/0284579-8) 

RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

RECORRIDO: JACI GUIMARAES - ESPÓLIO REPR. POR: JANINE PAULA 

GUIMARAES CALMON CEZAR – INVENTARIANTE.DECISÃO Trata-se de 

recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da 

Constituição Federal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão assim ementado: 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRESCRIÇÃO REJEITADA - 

INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A 

INDENIZAÇÃO - VALOR CONDENATÓRIO - PARÂMETROS FIXADOS PELA 

ANEEL - RESSARCIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA LINHA - 

SUCUMBÊNCIA. O prazo prescricional somente pode ser computado da 

data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da concessionária. A 

incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo 

de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo 

disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular 

de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com 

a construção e manutenção da rede, correspondente ao reclamado, visto 

que comprovado documentalmente, não incidindo especificamente a 

Resolução da ANEEL. Em razão do acolhimento integral da ação, 

inverte-se o ônus sucumbencial. GRIFEI. Em entendimento de outros 

Tribunais: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, 

DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS 

DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO 

DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS,CORRIGIDOS 

MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, EACRESCIDOS 

DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DACITAÇÃO. (Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câmara Cível -Recurso de 

Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi –-Data 

de Julgamento: 19 de agosto de 2009 g. n). GRIFEI. RESPONSABILIDADE 

CIVIL - Dano material - Incorporação de rede elétrica particular por 

concessionária - Indenização - Admissibilidade - Despesas com 

construção da rede que devem ser Indenizadas por quem a incorpora e 

dela se beneficia - Sentença de improcedencia da ação de cobrança 

reformada - Apelação provida.(TJSP, Apelação n. 7.250.901-3, 14ª 
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Câmera de Direito Privado, Des. Rel. José Tarciso Beraldo, J. 28/05/2008). 

GRIFEI. 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. 

Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Desse modo, ante os documentos comprovando todo o 

tramite de edificação da rede elétrica sob a fiscalização e aprovação da 

Concessionária, bem como os valores trazidos pelo Promovente, através 

de nota fiscal, verifico que a pretensão da parte requerente merece 

acolhimento, onde fixo o dano material em R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais). DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, com arrimo no que dispõe o inciso 

I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do 

mérito, para CONDENAR a parte Promovida a pagar ao Promovente o valor 

de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de danos materiais 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso, com acréscimo 

de juros legais, de 1% ao mês, desde a data da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença 

ao Juiz de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000151-32.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Antonio Pereira Polo Passivo: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Antonio Pereira em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para condenar a 

parte Promovida a pagar a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). 

Aduz o Promovente que solicitou da Promovida a edificação de rede 

elétrica na sua área rural, denominada Sítio Beija Flor, e em razão dos 

obstáculos colocados por ela, no mês de junho de 2016 realizou a 

instalação com seus próprios recursos, tendo um gasto de R$ 17.000,00 

(dezessete mil reais), com compra de materiais e mão de obra. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A parte 

Promovida apresentou defesa, argumentando ausência de prova quanto à 

autorização da concessionária para incorporação da rede particular e 

ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo pela 

improcedência da ação. O Promovente impugnou a contestação, pugnou 

pela procedência da ação. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados 

pelo Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da 

parte Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus 

probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, constato que os argumentos e provas trazidos pela 

parte Promovente demonstram e comprovam o dever da Concessionária 

em ressarcir o consumidor nos valores despendidos para a edificação da 

rede elétrica em sua área rural. O Promovente trouxe vários documentos 

comprovando a edificação da rede sob a autorização e fiscalização da 

Promovida, que aprovou o Projeto e a instalação, bem como trouxe aos 

autos nota fiscal referente a compra de materiais e mão de obra.. O direito 

à restituição de valores gastos com as despesas para a construção de 

rede de eletrificação rural decorre do programa do Governo Federal, 

denominado "Luz no Campo", regulamentado pela Resolução Normativa n.º 

223/03, vejamos: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, 

cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art.4º desta Resolução, e 

os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar 

recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação 

da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão 

de rede, mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. † 1º Os 

recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado 

serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao 

pedido de fornecimento seria efetivado segundo o programa anual. De 

igual modo, não há como se falar, in casu, em preponderância do 

interesse público sobre o privado, isso porque as redes de energia 

elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o qual de fato já foi 

incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que outros 

consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia elétrica, de 

modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse público, 

inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da Promovida. Nítido 

que a participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, 

na realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, 

por conseguinte, será explorada com fins lucrativos pela Concessionária, 

revela-se prática abusiva São extralegais e abusivas as incorporações de 

redes elétricas que vêm sendo feitas pelas concessionárias, haja vista 

que, não restituem aos respectivos proprietários os valores 

desembolsados, devidamente comprovados, nas construções das redes, 

ferindo assim, bruscamente, o direito de propriedade, bem como 

caracterizando enriquecimento ilícito. A Lei n. 10.848/2004, em seu artigo 

151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.163/2004, prevê, 

expressamente, o direito à indenização decorrente da incorporação da 

rede (art. 71, § 5º, inc. II). Artigo 71... § 5º A partir de 1º de janeiro de 

2006, as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo serão 

incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica, conforme as respectivas áreas de 

concessão, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, 

observadas as seguintes condições: I - comprovação pela concessionária 

do cumprimento do disposto no § 2º; e II - avaliação prévia das 

instalações, para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da 

rede particular a ser incorporada. Em entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.570.383 - MT (2015/0284579-8) 

RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

RECORRIDO: JACI GUIMARAES - ESPÓLIO REPR. POR: JANINE PAULA 

GUIMARAES CALMON CEZAR – INVENTARIANTE.DECISÃO Trata-se de 

recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da 

Constituição Federal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão assim ementado: 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRESCRIÇÃO REJEITADA - 
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INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A 

INDENIZAÇÃO - VALOR CONDENATÓRIO - PARÂMETROS FIXADOS PELA 

ANEEL - RESSARCIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA LINHA - 

SUCUMBÊNCIA. O prazo prescricional somente pode ser computado da 

data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da concessionária. A 

incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo 

de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo 

disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular 

de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com 

a construção e manutenção da rede, correspondente ao reclamado, visto 

que comprovado documentalmente, não incidindo especificamente a 

Resolução da ANEEL. Em razão do acolhimento integral da ação, 

inverte-se o ônus sucumbencial. GRIFEI. Em entendimento de outros 

Tribunais: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, 

DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS 

DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO 

DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS,CORRIGIDOS 

MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, EACRESCIDOS 

DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DACITAÇÃO. (Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câmara Cível -Recurso de 

Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi –-Data 

de Julgamento: 19 de agosto de 2009 g. n). GRIFEI. RESPONSABILIDADE 

CIVIL - Dano material - Incorporação de rede elétrica particular por 

concessionária - Indenização - Admissibilidade - Despesas com 

construção da rede que devem ser Indenizadas por quem a incorpora e 

dela se beneficia - Sentença de improcedencia da ação de cobrança 

reformada - Apelação provida.(TJSP, Apelação n. 7.250.901-3, 14ª 

Câmera de Direito Privado, Des. Rel. José Tarciso Beraldo, J. 28/05/2008). 

GRIFEI. 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. 

Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Desse modo, ante os documentos comprovando todo o 

tramite de edificação da rede elétrica sob a fiscalização e aprovação da 

Concessionária, bem como os valores trazidos pelo Promovente, através 

de nota fiscal, verifico que a pretensão da parte requerente merece 

acolhimento, onde fixo o dano material em R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais). DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, com arrimo no que dispõe o inciso 

I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do 

mérito, para CONDENAR a parte Promovida a pagar ao Promovente o valor 

de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de danos materiais 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso, com acréscimo 

de juros legais, de 1% ao mês, desde a data da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença 

ao Juiz de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito
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SENTENÇA Número do Processo: 1000099-36.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Manoel Francisco de Paula Polo Passivo: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Manoel Francisco de Paula em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

condenar a parte Promovida a pagar a quantia de R$ 10.334,30 (dez mil 

trezentos e trinta e quatro reais e trinta centavos). Aduz o Promovente 

que solicitou da Promovida a edificação de rede elétrica na sua área rural, 

denominada Sítio Beija Flor, e em razão dos obstáculos colocados por ela, 

em meados de 2014 realizou a instalação com seus próprios recursos, 

tendo um gasto com compra de materiais e mão de obra. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A parte 

Promovida apresentou defesa, argumentando ausência de prova quanto à 

autorização da concessionária para incorporação da rede particular e 

ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo pela 

improcedência da ação. O Promovente não impugnou a contestação. É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Encontra-se a presente lide 

sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, 

e diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Pois bem, analisando detidamente os autos, constato que os argumentos e 

provas trazidos pela parte Promovente demonstram e comprovam o dever 

da Concessionária em ressarcir o consumidor nos valores despendidos 

para a edificação da rede elétrica em sua área rural. O Promovente trouxe 

vários documentos comprovando a edificação da rede sob a autorização 

e fiscalização da Promovida, que aprovou o Projeto e a instalação. O 

direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03, vejamos: Art. 11. O solicitante, 

individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja 

enquadrado no art.4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da 

administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, 

para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa 

Anual, ou executar as obras de extensão de rede, mediante a contratação 

de terceiro legalmente habilitado. † 1º Os recursos antecipados ou o valor 

da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária 

até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado 

segundo o programa anual. De igual modo, não há como se falar, in casu, 

em preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque, as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da Promovida. 
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Nítido que a participação financeira do consumidor, sem o devido 

ressarcimento, na realização de obras destinadas à transmissão de 

energia elétrica que, por conseguinte, será explorada com fins lucrativos 

pela Concessionária, revela-se prática abusiva São ilegais e abusivas as 

incorporações de redes elétricas que vêm sendo feitas pelas 

concessionárias, haja vista que, não restituem aos respectivos 

proprietários os valores desembolsados nas construções das redes, 

ferindo assim, bruscamente, o direito de propriedade, bem como 

caracterizando enriquecimento ilícito. A Lei n. 10.848/2004, em seu artigo 

151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.163/2004, prevê, 

expressamente, o direito à indenização decorrente da incorporação da 

rede (art. 71, § 5º, inc. II). Artigo 71... § 5º A partir de 1º de janeiro de 

2006, as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo serão 

incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica, conforme as respectivas áreas de 

concessão, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, 

observadas as seguintes condições: I - comprovação pela concessionária 

do cumprimento do disposto no § 2º; e II - avaliação prévia das 

instalações, para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da 

rede particular a ser incorporada. Em entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.570.383 - MT (2015/0284579-8) 

RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

RECORRIDO: JACI GUIMARAES - ESPÓLIO REPR. POR: JANINE PAULA 

GUIMARAES CALMON CEZAR – INVENTARIANTE.DECISÃO Trata-se de 

recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da 

Constituição Federal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão assim ementado: 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRESCRIÇÃO REJEITADA - 

INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A 

INDENIZAÇÃO - VALOR CONDENATÓRIO - PARÂMETROS FIXADOS PELA 

ANEEL - RESSARCIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA LINHA - 

SUCUMBÊNCIA. O prazo prescricional somente pode ser computado da 

data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da concessionária. A 

incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo 

de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo 

disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular 

de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com 

a construção e manutenção da rede, correspondente ao reclamado, visto 

que comprovado documentalmente, não incidindo especificamente a 

Resolução da ANEEL. Em razão do acolhimento integral da ação, 

inverte-se o ônus sucumbencial. GRIFEI. Em entendimento de outros 

Tribunais: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, 

DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS 

DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO 

DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS,CORRIGIDOS 

MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, EACRESCIDOS 

DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DACITAÇÃO. (Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câmara Cível -Recurso de 

Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi –-Data 

de Julgamento: 19 de agosto de 2009 g. n). GRIFEI. RESPONSABILIDADE 

CIVIL - Dano material - Incorporação de rede elétrica particular por 

concessionária - Indenização - Admissibilidade - Despesas com 

construção da rede que devem ser Indenizadas por quem a incorpora e 

dela se beneficia - Sentença de improcedencia da ação de cobrança 

reformada - Apelação provida.(TJSP, Apelação n. 7.250.901-3, 14ª 

Câmera de Direito Privado, Des. Rel. José Tarciso Beraldo, J. 28/05/2008). 

GRIFEI. 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. 

Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. A Promovida (evento 10686558) trás despacho da 

ANEEL definindo o prazo limite para universalização rural para 2017, 

porém, o fato de haver fixado novo prazo para universalização do uso de 

energia elétrica, faz com que os consumidores, que construíram as redes 

de energia elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o 

prazo, ficarem subordinados à restituição dos valores despendidos às 

novas regras e prazos mais extensos. Ademais, o prazo estendido, 

coloca o consumidor em desvantagem, tendo em vista o decurso do prazo 

prescricional para pleitear o ressarcimento. No presente caso, diferente 

de outros que, anexaram aos autos apenas fotos de uma rede já edificada 

e orçamento, RESTOU INCONTROVERSA a construção da rede de energia 

elétrica pelo Promovente, no entanto, a Promovida impugnou o valor 

pleiteado, alegando que a lista fora feita de forma informal, não trazendo 

provas de serem valores destoantes com os preços praticados no 

mercado. Dessa forma, em análise dos fatos e documentos juntados pelo 

Promovente, tenho que o valor do dano material poderá ser arbitrado até 

mesmo por estimativa, na medida em que nesses casos, cabe ao 

magistrado avaliar se as pretensões deduzidas em juízo guardam 

consonância com as circunstâncias em que se deram os fatos. Assim, 

ante os documentos juntados pelo Promovente, comprovando todo o 

tramite de edificação da rede elétrica sob a fiscalização e aprovação da 

Concessionária, tenho que os valores trazidos, estampados no orçamento 

constantes à inicial, condizem com a realidade, o que constato que a 

pretensão da parte requerente merece acolhimento, onde fixo o dano 

material em R$ 10.334,30 (dez mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta 

centavos). DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, com arrimo no que dispõe 

o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para CONDENAR a parte Promovida a pagar ao 

Promovente o valor de R$ 10.334,30 (dez mil trezentos e trinta e quatro 

reais e trinta centavos), a título de danos materiais corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o desembolso, com acréscimo de juros 

legais, de 1% ao mês, desde a data da citação. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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SENTENÇA Número do Processo: 1000099-36.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Manoel Francisco de Paula Polo Passivo: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 
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probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Obrigação de fazer cumulada 

com Restituição de Valores ajuizada por Manoel Francisco de Paula em 

face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

condenar a parte Promovida a pagar a quantia de R$ 10.334,30 (dez mil 

trezentos e trinta e quatro reais e trinta centavos). Aduz o Promovente 

que solicitou da Promovida a edificação de rede elétrica na sua área rural, 

denominada Sítio Beija Flor, e em razão dos obstáculos colocados por ela, 

em meados de 2014 realizou a instalação com seus próprios recursos, 

tendo um gasto com compra de materiais e mão de obra. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. A parte 

Promovida apresentou defesa, argumentando ausência de prova quanto à 

autorização da concessionária para incorporação da rede particular e 

ausência de comprovação dos danos materiais, requerendo pela 

improcedência da ação. O Promovente não impugnou a contestação. É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Encontra-se a presente lide 

sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, 

e diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Pois bem, analisando detidamente os autos, constato que os argumentos e 

provas trazidos pela parte Promovente demonstram e comprovam o dever 

da Concessionária em ressarcir o consumidor nos valores despendidos 

para a edificação da rede elétrica em sua área rural. O Promovente trouxe 

vários documentos comprovando a edificação da rede sob a autorização 

e fiscalização da Promovida, que aprovou o Projeto e a instalação. O 

direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03, vejamos: Art. 11. O solicitante, 

individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja 

enquadrado no art.4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da 

administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, 

para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa 

Anual, ou executar as obras de extensão de rede, mediante a contratação 

de terceiro legalmente habilitado. † 1º Os recursos antecipados ou o valor 

da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária 

até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado 

segundo o programa anual. De igual modo, não há como se falar, in casu, 

em preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque, as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da Promovida. 

Nítido que a participação financeira do consumidor, sem o devido 

ressarcimento, na realização de obras destinadas à transmissão de 

energia elétrica que, por conseguinte, será explorada com fins lucrativos 

pela Concessionária, revela-se prática abusiva São ilegais e abusivas as 

incorporações de redes elétricas que vêm sendo feitas pelas 

concessionárias, haja vista que, não restituem aos respectivos 

proprietários os valores desembolsados nas construções das redes, 

ferindo assim, bruscamente, o direito de propriedade, bem como 

caracterizando enriquecimento ilícito. A Lei n. 10.848/2004, em seu artigo 

151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.163/2004, prevê, 

expressamente, o direito à indenização decorrente da incorporação da 

rede (art. 71, § 5º, inc. II). Artigo 71... § 5º A partir de 1º de janeiro de 

2006, as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo serão 

incorporadas ao patrimônio das concessionárias de serviços públicos de 

distribuição de energia elétrica, conforme as respectivas áreas de 

concessão, mediante processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, 

observadas as seguintes condições: I - comprovação pela concessionária 

do cumprimento do disposto no § 2º; e II - avaliação prévia das 

instalações, para o fim de fixação do valor a ser indenizado ao titular da 

rede particular a ser incorporada. Em entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.570.383 - MT (2015/0284579-8) 

RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

RECORRIDO: JACI GUIMARAES - ESPÓLIO REPR. POR: JANINE PAULA 

GUIMARAES CALMON CEZAR – INVENTARIANTE.DECISÃO Trata-se de 

recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da 

Constituição Federal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de acórdão assim ementado: 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRESCRIÇÃO REJEITADA - 

INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A 

INDENIZAÇÃO - VALOR CONDENATÓRIO - PARÂMETROS FIXADOS PELA 

ANEEL - RESSARCIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA LINHA - 

SUCUMBÊNCIA. O prazo prescricional somente pode ser computado da 

data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da concessionária. A 

incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo 

de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo 

disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular 

de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com 

a construção e manutenção da rede, correspondente ao reclamado, visto 

que comprovado documentalmente, não incidindo especificamente a 

Resolução da ANEEL. Em razão do acolhimento integral da ação, 

inverte-se o ônus sucumbencial. GRIFEI. Em entendimento de outros 

Tribunais: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, 

DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS 

DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO 

DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS,CORRIGIDOS 

MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, EACRESCIDOS 

DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DACITAÇÃO. (Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul - Nona Câmara Cível -Recurso de 

Apelação n. 70030343222 - Rel. Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi –-Data 

de Julgamento: 19 de agosto de 2009 g. n). GRIFEI. RESPONSABILIDADE 

CIVIL - Dano material - Incorporação de rede elétrica particular por 

concessionária - Indenização - Admissibilidade - Despesas com 

construção da rede que devem ser Indenizadas por quem a incorpora e 

dela se beneficia - Sentença de improcedencia da ação de cobrança 

reformada - Apelação provida.(TJSP, Apelação n. 7.250.901-3, 14ª 

Câmera de Direito Privado, Des. Rel. José Tarciso Beraldo, J. 28/05/2008). 

GRIFEI. 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. 

Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. A Promovida (evento 10686558) trás despacho da 

ANEEL definindo o prazo limite para universalização rural para 2017, 

porém, o fato de haver fixado novo prazo para universalização do uso de 

energia elétrica, faz com que os consumidores, que construíram as redes 

de energia elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o 

prazo, ficarem subordinados à restituição dos valores despendidos às 

novas regras e prazos mais extensos. Ademais, o prazo estendido, 

coloca o consumidor em desvantagem, tendo em vista o decurso do prazo 

prescricional para pleitear o ressarcimento. No presente caso, diferente 

de outros que, anexaram aos autos apenas fotos de uma rede já edificada 

e orçamento, RESTOU INCONTROVERSA a construção da rede de energia 

elétrica pelo Promovente, no entanto, a Promovida impugnou o valor 

pleiteado, alegando que a lista fora feita de forma informal, não trazendo 

provas de serem valores destoantes com os preços praticados no 

mercado. Dessa forma, em análise dos fatos e documentos juntados pelo 

Promovente, tenho que o valor do dano material poderá ser arbitrado até 

mesmo por estimativa, na medida em que nesses casos, cabe ao 

magistrado avaliar se as pretensões deduzidas em juízo guardam 

consonância com as circunstâncias em que se deram os fatos. Assim, 

ante os documentos juntados pelo Promovente, comprovando todo o 

tramite de edificação da rede elétrica sob a fiscalização e aprovação da 

Concessionária, tenho que os valores trazidos, estampados no orçamento 

constantes à inicial, condizem com a realidade, o que constato que a 

pretensão da parte requerente merece acolhimento, onde fixo o dano 

material em R$ 10.334,30 (dez mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta 
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centavos). DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, com arrimo no que dispõe 

o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para CONDENAR a parte Promovida a pagar ao 

Promovente o valor de R$ 10.334,30 (dez mil trezentos e trinta e quatro 

reais e trinta centavos), a título de danos materiais corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o desembolso, com acréscimo de juros 

legais, de 1% ao mês, desde a data da citação. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 

e 55 da Lei n° 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-47.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIVANE ZANOL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000150-47.2017.811.0046 Polo Ativo: 

Alcivane Zanol da Silva Polo Passivo: Telefônica Brasil S.A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais com pedido 

de tutela antecipada ajuizada por Alcivane Zanol da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A, todos devidamente qualificados nos autos, 

requerendo a tutela jurisdicional para condenar a parte Promovida a pagar 

a título de dano moral a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a 

condenação em danos materiais no importe de R$ 90,98 (noventa reais e 

noventa e oito centavos). Aduz a Promovente que possui contrato de 

telefonia com a Promovida, na modalidade plano controle, com pagamento 

mensal no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), realizado através de débito em conta, e que, no mês de 

fevereiro de 2017 recebeu várias ligações da Ré cobrando mensalidades 

não pagas, após constatou que a mesma havia incluído seu nome no rol 

de mal pagadores e diante das tentativas infrutíferas de solução, ajuizou a 

presente ação. A liminar foi deferida (evento n. 9610279). Realizada 

audiência de tentativa de conciliação na data de 27/09/2017, a mesma 

restou prejudicada em razão da ausência de ambas as partes (evento 

10056743). A Reclamante foi devidamente intimada para comparecimento 

no ato (evento 12895677). Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o (a) demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências 

nele designadas. 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; No caso vertente, observa-se que a Reclamante 

foi regularmente intimada da realização da audiência, não justificando sua 

ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua 

abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SERASA – AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS 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”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO a liminar concedida ((evento n. 

9610279), oficie-se os Órgãos de Proteção ao Crédito. Ainda, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, o que o faço nos 

termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 9.099/95 e Enunciado nº. 28 do 

FONAJE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto 

de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em 

correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-47.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIVANE ZANOL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000150-47.2017.811.0046 Polo Ativo: 

Alcivane Zanol da Silva Polo Passivo: Telefônica Brasil S.A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais com pedido 

de tutela antecipada ajuizada por Alcivane Zanol da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A, todos devidamente qualificados nos autos, 

requerendo a tutela jurisdicional para condenar a parte Promovida a pagar 

a título de dano moral a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a 

condenação em danos materiais no importe de R$ 90,98 (noventa reais e 

noventa e oito centavos). Aduz a Promovente que possui contrato de 

telefonia com a Promovida, na modalidade plano controle, com pagamento 

mensal no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), realizado através de débito em conta, e que, no mês de 

fevereiro de 2017 recebeu várias ligações da Ré cobrando mensalidades 

não pagas, após constatou que a mesma havia incluído seu nome no rol 

de mal pagadores e diante das tentativas infrutíferas de solução, ajuizou a 

presente ação. A liminar foi deferida (evento n. 9610279). Realizada 

audiência de tentativa de conciliação na data de 27/09/2017, a mesma 

restou prejudicada em razão da ausência de ambas as partes (evento 

10056743). A Reclamante foi devidamente intimada para comparecimento 

no ato (evento 12895677). Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o (a) demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências 

nele designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 
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audiências do processo; No caso vertente, observa-se que a Reclamante 

foi regularmente intimada da realização da audiência, não justificando sua 

ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua 

abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SERASA – AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS 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”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO a liminar concedida ((evento n. 

9610279), oficie-se os Órgãos de Proteção ao Crédito. Ainda, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, o que o faço nos 

termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 9.099/95 e Enunciado nº. 28 do 

FONAJE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto 

de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em 

correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-45.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CARDOSO DEMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010108-45.2011.8.11.0046 Polo Ativo: 

Alice Cardoso de Mello. Polo Passivo: Banco Pan S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 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. 

Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do 

bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos 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. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Repetição de 

Indébito cumulada com Danos Morais, ajuizada por Alice Cardoso de Mello 

em face de Banco Pan S.A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Alega a Promovente que realizou contrato de financiamento de uma 

motocicleta junto a Promovida, não lhe sendo entregue nenhuma via do 

contrato entabulado (nº. 0037290563). O pedido da Promovente 

resume-se em ver repetido o valor pago de R$ 623,28 (seiscentos e vinte 

e três reais e vinte e oito centavos) incluído no contrato de financiamento, 

como Taxa de Retorno, Taxa de Abertura de Crédito e Taxa de Emissão de 

Boleto, bem como pleiteia a condenação do Banco em indenização por 

danos morais e multa por descumprimento de decisão liminar proferida em 

autos diverso deste. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta 

restou inexitosa. A Promovida em contestação argüiu preliminar de 

incompetência do Juizado, no mérito assevera que o contrato foi firmado 

de livre e espontânea vontade pela Promovente, fazendo Lei entre as 

partes, não havendo direito à repetição de indébito ou danos morais a ser 

indenizados à Autora, e que todas as taxas cobradas se encontravam 

estipuladas na avença. A Promovente impugnou a contestação, reiterando 

os pedidos da exordial. Os autos foram conclusos e proferido sentença 

de extinção sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência do 

contrato de financiamento e que assim restava prejudicada a liquidação 

dos valores pagos. A Promovida opôs Embargos de Declaração sob o 

fundamento de contradição na decisão, requerendo a revogação da 

sentença para que o feito fosse analisado pelo Juizado. Assim, a 

sentença foi revogada e a Promovida intimada para que no prazo de 15 

(quinze) dias juntasse nos autos o contrato de financiamento, sob pena de 

admissão como verdadeiros os fatos que a Promovente pretendia provar. 

Devidamente intimada, a Promovida deixou de cumprir o determinado 

(evento n. 11198218). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência em razão da 

matéria, diante da necessidade de realização de prova pericial, argüida 

pela Promovida, verifico que não merece acolhimento, posto que, o 

Juizado Especial Cível é competente para o processo e julgamento da 

demanda, uma vez que há nos autos elementos suficientes para dirimir a 

controvérsia. Assim, o conjunto probatório produzido é hábil ao 

convencimento acerca do direito vindicado. Deste modo, rejeito a 

preliminar de incompetência argüida em contestação. Nesse aspecto, 

encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte 

Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Pois bem, analisando a defesa, vê-se 

que a Promovida não nega, tão pouco se reporta aos fatos articulados na 

inicial, sendo uma contestação genérica, desvinculada dos pedidos 

requeridos na inicial. Ainda, devidamente intimada para juntar o contrato de 

financiamento sob pena de serem aceitos os fatos elencados na exordial 

como verdadeiros, a mesma permaneceu inerte. Sabe-se que, os 

contratos de financiamento de veículo são assinados no momento da 

negociação e posteriormente enviados ao consumidor, na maioria das 

vezes quando solicitado. O consumidor na expectativa de adquirir um 

veículo, não se atenta ao que está sendo cobrado no valor das parcelas 

narradas pelo vendedor, tomando conhecimento futuramente de que a 

financeira embutiu cobranças no negócio sem seu conhecimento, 

onerando assim o contrato de financiamento. Pois bem, sobre a legalidade 

da cobrança das taxas aqui questionadas, o Superior Tribunal de Justiça 

já se manifestou no sentido de que a cobrança de tarifas de abertura de 

cadastro (TAC) e de emissão de carnês e boletos (TEC) são legais 

apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 e para 

contratos pactuados a partir desta data, as tarifas não podem ser mais 
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cobradas, nem mesmo quando previstas em contrato. “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, 

ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO 

ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.(...) 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. JULGADO: 28/08/2013). Sendo 

assim, nos contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN 

3.518/2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de 

Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação 

para o mesmo fato gerador, é considerada válida. Por outro lado, após 

30/04/2008, a referida cobrança não mais encontra respaldo legal, haja 

vista que a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas foi restringida às hipóteses expressamente estabelecidas em 

norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Quanto à taxa 

de retorno, há de dizer que esta se equivale à cobrança de tarifa de 

serviços de terceiro, não podendo prosperar, tendo em vista sua 

ilegalidade, pois integra o custo da atividade da Promovida, que, por sua 

vez, não poderá repassá-lo ao consumidor. Em jurisprudência: REVISÃO - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CDC -TAC - TEC - TAXA DE RETORNO. As 

normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições 

financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ. Nos contratos 

celebrados antes da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de 

abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da 

Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, é considerada válida. A taxa de retorno equivale à cobrança da 

tarifa de serviço de terceiro, e não pode ser cobrada por integrar o custo 

da atividade da instituição financeira que não pode passá-lo ao 

consumidor. (TJ-MG - AC: 10183100039365001 MG, Relator: Evangelina 

Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/02/2015, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015). GRIFEI. "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E 

DE TAXA DE RETORNO, EIS QUE CONTRATADAS A PARTIR DE 30.4.2008 

- IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA, NA 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, FACE À SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA (ementa em consonância com os recursos especiais nº 

1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel 

Gallotti) 1- Ilegal é a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito a partir de 

30.4.2008, eis que inexiste norma autorizando a inclusão de tais tarifas no 

contrato. 2 - Taxa de retorno: A exigência de pagamentos de serviços de 

terceiro, sem qualquer indicação complementar, a propósito de natureza 

dos serviços cobrados, fere o dever de informação ao consumidor (art. 

6º, III, Código de Defesa do Cunsumidor). 3 - A dobra, prevista no artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende da 

constatação de má-fé do contratante. Ausente má-fé deve a restituição 

ser devolvida na forma simples. Para tanto, não há necessidade da prova 

do erro". (TJMG - Apelação Cível 1.0183.10.006655-8/001, Relator (a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/06/2014, publicação da sumula em 11/06/2014). “APELAÇÃO - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFAS BANCÁRIAS - 

IOF - TARIFA DE CADASTRO. O IOF. Imposto sobre Operações 

Financeiras é tributo aplicado segundo legislação própria e tem natureza 

coativa, portanto não deve ser excluído. A tarifa de cadastro, também 

denominada taxa de abertura de crédito (TAC), pode ser cobrada nos 

contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, data do fim da 

vigência da Resolução CMN 2.303/96. V.V.P.: (DES. ANTÔNIO BISPO) 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CDC - APLICABILIDADE - 

CLÁUSULAS ABUSIVAS - ARTIGO 51 - NULIDADE DE PLENO DIREITO - 

TAC, TEC, IOC/IOF - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. As operações de 

crédito de qualquer espécie, desde que realizadas entre as instituições 

financeiras, na qualidade de policitantes e seus consumidores, 

destinatários do dinheiro disponibilizado via contrato de adesão 

submetem-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. Mostra-se 

indevida e abusiva a cobrança de valores referentes aos custos de 

abertura de cadastro, emissão de boletos e IOC/IOF, devendo a instituição 

financeira excluir referidas cobranças, pois não é legítimo transferir ao 

consumidor os ônus dessas obrigações, sequer especificadas no 

contrato, condicionando o direito de quitação regular ao pagamento de 

quantia que vai além da dívida contratada. (TJ-MG - AC: 

10525100117833006 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/04/2014). A Promovida não se desincumbiu do ônus probandi que lhe 

competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o 

artigo 373,II do CPC. A inércia da Promovida em juntar aos autos o contrato 

de financiamento após determinação judicial, leva ao consenso de que a 

apresentação do mesmo, comprovaria o direito pleiteado pela Promovente. 

Os contratos entre instituições bancárias/financeiras e o destinatário final, 

são efetivamente atividade sujeita aos ditames do Código de Defesa do 

Consumidor, por estar caracterizada relação de consumo, nos termos do 

artigo 3º, parágrafo 2º, do CDC. Ademais, a matéria está sumulada pelo 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 297, que assim 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. No tocante as cobranças Tarifa de Abertura de Crédito 

(TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Taxa de Retorno, destaco 

que são despesas abusivas e indevidas que colocam o consumidor em 

desvantagem (art. 51, IV, CDC), sendo essas tarifas administrativas 

embutidas nos contratos bancários, vale destacar que nos contratos 

firmados entre banco e cliente, a instituição de crédito é quem deve arcar 

com o ônus da atividade econômica explorada por ela. Como demonstrado, 

a jurisprudência pátria vem entendendo pela ilegalidade de sua cobrança 

por ser abusiva, primeiro, pois incide face às instituições financeiras o 

Código de Defesa do Consumidor, (segundo, por afrontar aos princípios 

da boa-fé, transparência e da equidade e, terceiro, por se tratar de 

atividades inerentes à própria atividade bancária. Com efeito, mostra-se 

injusta a transferência do custo administrativo da operação de crédito, 

para o consumidor, posto que o financiamento ou o empréstimo são 

atividades inerentes à própria finalidade da instituição financeira, que, por 

sua vez, não pode cobrar tarifa administrativa para sua liberação. 

Concluindo, a cobrança das tarifas aqui questionadas, é ilegal, vez que é 

abusiva, pois transfere ao consumidor os custos administrativos 

intrínsecos à atividade financeira. Isto posto, a cláusula contratual que 

impõe o pagamento das taxas debatidas na presente ação, à luz dessas 

considerações, enquadra-se entre aquelas previstas no artigo 51, inciso 

IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a pena de nulidade às 

cláusulas contratuais que estabeleçam "obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". Neste sentido, já se 

decidiu: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) 

COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO (COA). ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, 

porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando 

acobertar as despesas de financiamento inerentes à operação de outorga 

de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. Disposição de ofício. (...)" 

(TJRS / AC 70023054646 / Relator: Ângela Terezinha de Oliveira Brito / 

J.05.06.2008). "APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. Revisão e aplicação 

do CDC. Ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito. Juros remuneratórios limitados ao percentual médio 

do mercado, apurada pelo BACEN para o mês da contratação, diante da 

abusividade da taxa pactuada. Capitalização mensal de juros não 

contratada. Inovação recursal - índice de correção monetária e 

descaracterização da mora. Comissão de permanência não cumulada com 

juros remuneratórios, encargos moratórios e correção monetária. Mantida 

a exclusão da taxa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de análise 

cadastral, da tarifa de emissão de boleto bancários (TEB) e das 

comissões de operações ativas (COA). Legalidade da cobrança do IOF. 
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Possibilidade da compensação de valores e da repetição do indevido. 

Cabimento da compensação dos honorários advocatícios. Verba honorária 

mantida. Prequestionamento - as regras mencionadas pela parte 

recorrente não se aplicam de maneira direta e imediata a ponto de 

influenciarem na solução do litígio. Apelo do autor parcialmente conhecido 

e provido em parte. Apelo do réu provido em parte". (TJRS / AC 

70043834472 / Relator: Marcelo Cezar Muller / J. 27.07.2011) É cediço que 

para que se possa analisar o pedido de repetição de indébito há de se 

analisar se houve erro injustificável ou má-fé por parte da Promovida. Pois 

bem, as taxas aqui discutidas, em principal, a taxa de retorno, que 

corresponde à comissão em favor de terceiro intermediador da 

contratação do crédito, encontra-se camuflada no contrato sem que seu 

valor seja informado ao consumidor, implicando ofensa ao princípio da boa 

-fé objetiva. As cobranças realizadas contribuem para a onerosidade 

excessiva do contrato, haja vista que, serão cobrados juros sobre o valor 

financiado. Diante da verossimilhança da lesão aos direitos do consumidor 

e a proibição da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), da 

Tarifa de Emissão de Boleto (TEC), e Taxa de Retorno, por ordem da 

Resolução CMN 3.518/2007 do BACEN, resta caracterizada a má-fé da 

Promovida. Dessa forma, a restituição há de ser em dobro, pois 

demonstrado a má-fé da Promovida, incidindo a aplicação do artigo 42, §

Único do CDC. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente 

não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. 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. Assim, caracterizada a má-fé 

da Promovida dá ensejo à aplicação do referido artigo, fazendo surgir a 

obrigação de devolver a importância recebida indevidamente de forma 

dobrada. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO 

QUITADO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - RELATIVIZAÇÃO DO 

PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - COBRANÇA DE TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E TAXA DE RETORNO - IMPOSSIBILIDADE NO 

CASO - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - 

FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o tema sobre a possibilidade de revisão de 

contratos quitados ou objeto de novação, nos termos da Súmula 286. 2. 

Com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há uma 

relativização do princípio do pacta sunt servanda, podendo ser as 

cláusulas revisadas e afastadas as ilegalidades. 3. As taxas de abertura 

de crédito e de retorno, desde que pactuadas e não exorbitantes são 

possíveis. No caso, não houve a comprovação de exigibilidade e 

legalidade, uma vez que não houve a exibição do instrumento. 4. A 

repetição de indébito é possível, entretanto, para que seja aplicada em 

dobro é necessária a comprovação da má-fé da instituição financeira 

quando da cobrança dos encargos. (Apelação nº 71492/2011, 2ª Câmara 

Cível do TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 14.03.2012, 

unânime, DJe 28.03.2012).GRIFEI. Em relação aos danos morais 

pleiteados, há de consignar que para haver a condenação da parte 

Promovida, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, que passe 

por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos 

violados, e no caso em apreço, o valor descontado lhe fez falta. A 

Promovente em momento algum demonstrou que o valor embutido no 

contrato de financiamento lhe fez falta, ocasionando assim danos maiores 

que simples aborrecimentos. Simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que, 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores conseqüências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que, qualquer aborrecimento ou 

desentendimento causaria dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento às 

custas de aborrecimentos do cotidiano. Desta forma, resta caracterizado 

apenas o dano material, atinente a cobrança indevida de Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC) e 

Taxa de Retorno, no valor de R$ 623,28 (seiscentos e vinte e três reais e 

vinte e oito centavos Indefiro o pedido de Condenação no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) aplicada à Promovida e outras Instituições 

Financeiras nos autos de nº. 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil 

Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, devendo a Promovente requerer a 

execução nos autos supra. Ademais, em análise do processo pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se constata que o mesmo ainda está 

tramitando. O valor referente a aplicação de multa por descumprimento de 

decisão judicial, só será devido se existir uma sentença definitiva que 

confirme a decisão provisória anteriormente concedida, caso ocorra de 

forma contrária, não há que se falar em possibilidade de execução da 

multa. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

resolução do mérito, conforme disposição do inciso I do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR inexigíveis e abusivas as 

Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto 

(TEC) e Taxa de Retorno no valor de R$ 623,28 (seiscentos e vinte e três 

reais e vinte e oito centavos), determinando a Promovida a realizar o 

pagamento de forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data 

da citação; b) INDEFIRO o pedido de condenação em danos morais e ao 

pagamento da multa por descumprimento da liminar concedida nos autos 

de nº 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular 

de Cuiabá/MT. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-45.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CARDOSO DEMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010108-45.2011.8.11.0046 Polo Ativo: 

Alice Cardoso de Mello. Polo Passivo: Banco Pan S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 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. 

Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do 

bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os 

elementos probatórios constantes nos 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. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Repetição de 

Indébito cumulada com Danos Morais, ajuizada por Alice Cardoso de Mello 

em face de Banco Pan S.A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Alega a Promovente que realizou contrato de financiamento de uma 

motocicleta junto a Promovida, não lhe sendo entregue nenhuma via do 

contrato entabulado (nº. 0037290563). O pedido da Promovente 

resume-se em ver repetido o valor pago de R$ 623,28 (seiscentos e vinte 

e três reais e vinte e oito centavos) incluído no contrato de financiamento, 

como Taxa de Retorno, Taxa de Abertura de Crédito e Taxa de Emissão de 

Boleto, bem como pleiteia a condenação do Banco em indenização por 

danos morais e multa por descumprimento de decisão liminar proferida em 
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autos diverso deste. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta 

restou inexitosa. A Promovida em contestação argüiu preliminar de 

incompetência do Juizado, no mérito assevera que o contrato foi firmado 

de livre e espontânea vontade pela Promovente, fazendo Lei entre as 

partes, não havendo direito à repetição de indébito ou danos morais a ser 

indenizados à Autora, e que todas as taxas cobradas se encontravam 

estipuladas na avença. A Promovente impugnou a contestação, reiterando 

os pedidos da exordial. Os autos foram conclusos e proferido sentença 

de extinção sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência do 

contrato de financiamento e que assim restava prejudicada a liquidação 

dos valores pagos. A Promovida opôs Embargos de Declaração sob o 

fundamento de contradição na decisão, requerendo a revogação da 

sentença para que o feito fosse analisado pelo Juizado. Assim, a 

sentença foi revogada e a Promovida intimada para que no prazo de 15 

(quinze) dias juntasse nos autos o contrato de financiamento, sob pena de 

admissão como verdadeiros os fatos que a Promovente pretendia provar. 

Devidamente intimada, a Promovida deixou de cumprir o determinado 

(evento n. 11198218). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência em razão da 

matéria, diante da necessidade de realização de prova pericial, argüida 

pela Promovida, verifico que não merece acolhimento, posto que, o 

Juizado Especial Cível é competente para o processo e julgamento da 

demanda, uma vez que há nos autos elementos suficientes para dirimir a 

controvérsia. Assim, o conjunto probatório produzido é hábil ao 

convencimento acerca do direito vindicado. Deste modo, rejeito a 

preliminar de incompetência argüida em contestação. Nesse aspecto, 

encontra-se a presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte 

Promovente com relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Pois bem, analisando a defesa, vê-se 

que a Promovida não nega, tão pouco se reporta aos fatos articulados na 

inicial, sendo uma contestação genérica, desvinculada dos pedidos 

requeridos na inicial. Ainda, devidamente intimada para juntar o contrato de 

financiamento sob pena de serem aceitos os fatos elencados na exordial 

como verdadeiros, a mesma permaneceu inerte. Sabe-se que, os 

contratos de financiamento de veículo são assinados no momento da 

negociação e posteriormente enviados ao consumidor, na maioria das 

vezes quando solicitado. O consumidor na expectativa de adquirir um 

veículo, não se atenta ao que está sendo cobrado no valor das parcelas 

narradas pelo vendedor, tomando conhecimento futuramente de que a 

financeira embutiu cobranças no negócio sem seu conhecimento, 

onerando assim o contrato de financiamento. Pois bem, sobre a legalidade 

da cobrança das taxas aqui questionadas, o Superior Tribunal de Justiça 

já se manifestou no sentido de que a cobrança de tarifas de abertura de 

cadastro (TAC) e de emissão de carnês e boletos (TEC) são legais 

apenas nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 e para 

contratos pactuados a partir desta data, as tarifas não podem ser mais 

cobradas, nem mesmo quando previstas em contrato. “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, 

ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO 

ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.(...) 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 - RS (2011/0096435-4) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. JULGADO: 28/08/2013). Sendo 

assim, nos contratos celebrados antes da vigência da Resolução CMN 

3.518/2007, em 30 de abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de 

Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação 

para o mesmo fato gerador, é considerada válida. Por outro lado, após 

30/04/2008, a referida cobrança não mais encontra respaldo legal, haja 

vista que a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas foi restringida às hipóteses expressamente estabelecidas em 

norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Quanto à taxa 

de retorno, há de dizer que esta se equivale à cobrança de tarifa de 

serviços de terceiro, não podendo prosperar, tendo em vista sua 

ilegalidade, pois integra o custo da atividade da Promovida, que, por sua 

vez, não poderá repassá-lo ao consumidor. Em jurisprudência: REVISÃO - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CDC -TAC - TEC - TAXA DE RETORNO. As 

normas do CDC são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições 

financeiras conforme prevê a Súmula 297 do STJ. Nos contratos 

celebrados antes da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30 de 

abril de 2008, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da 

Tarifa de Emissão Boleto (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, é considerada válida. A taxa de retorno equivale à cobrança da 

tarifa de serviço de terceiro, e não pode ser cobrada por integrar o custo 

da atividade da instituição financeira que não pode passá-lo ao 

consumidor. (TJ-MG - AC: 10183100039365001 MG, Relator: Evangelina 

Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/02/2015, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2015). GRIFEI. "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E 

DE TAXA DE RETORNO, EIS QUE CONTRATADAS A PARTIR DE 30.4.2008 

- IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA, NA 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, FACE À SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA (ementa em consonância com os recursos especiais nº 

1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel 

Gallotti) 1- Ilegal é a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito a partir de 

30.4.2008, eis que inexiste norma autorizando a inclusão de tais tarifas no 

contrato. 2 - Taxa de retorno: A exigência de pagamentos de serviços de 

terceiro, sem qualquer indicação complementar, a propósito de natureza 

dos serviços cobrados, fere o dever de informação ao consumidor (art. 

6º, III, Código de Defesa do Cunsumidor). 3 - A dobra, prevista no artigo 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, depende da 

constatação de má-fé do contratante. Ausente má-fé deve a restituição 

ser devolvida na forma simples. Para tanto, não há necessidade da prova 

do erro". (TJMG - Apelação Cível 1.0183.10.006655-8/001, Relator (a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

05/06/2014, publicação da sumula em 11/06/2014). “APELAÇÃO - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFAS BANCÁRIAS - 

IOF - TARIFA DE CADASTRO. O IOF. Imposto sobre Operações 

Financeiras é tributo aplicado segundo legislação própria e tem natureza 

coativa, portanto não deve ser excluído. A tarifa de cadastro, também 

denominada taxa de abertura de crédito (TAC), pode ser cobrada nos 

contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, data do fim da 

vigência da Resolução CMN 2.303/96. V.V.P.: (DES. ANTÔNIO BISPO) 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CDC - APLICABILIDADE - 

CLÁUSULAS ABUSIVAS - ARTIGO 51 - NULIDADE DE PLENO DIREITO - 

TAC, TEC, IOC/IOF - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. As operações de 

crédito de qualquer espécie, desde que realizadas entre as instituições 

financeiras, na qualidade de policitantes e seus consumidores, 

destinatários do dinheiro disponibilizado via contrato de adesão 

submetem-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. Mostra-se 

indevida e abusiva a cobrança de valores referentes aos custos de 

abertura de cadastro, emissão de boletos e IOC/IOF, devendo a instituição 

financeira excluir referidas cobranças, pois não é legítimo transferir ao 

consumidor os ônus dessas obrigações, sequer especificadas no 

contrato, condicionando o direito de quitação regular ao pagamento de 

quantia que vai além da dívida contratada. (TJ-MG - AC: 

10525100117833006 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/04/2014). A Promovida não se desincumbiu do ônus probandi que lhe 

competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o 

artigo 373,II do CPC. A inércia da Promovida em juntar aos autos o contrato 

de financiamento após determinação judicial, leva ao consenso de que a 

apresentação do mesmo, comprovaria o direito pleiteado pela Promovente. 

Os contratos entre instituições bancárias/financeiras e o destinatário final, 

são efetivamente atividade sujeita aos ditames do Código de Defesa do 

Consumidor, por estar caracterizada relação de consumo, nos termos do 
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artigo 3º, parágrafo 2º, do CDC. Ademais, a matéria está sumulada pelo 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 297, que assim 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. No tocante as cobranças Tarifa de Abertura de Crédito 

(TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Taxa de Retorno, destaco 

que são despesas abusivas e indevidas que colocam o consumidor em 

desvantagem (art. 51, IV, CDC), sendo essas tarifas administrativas 

embutidas nos contratos bancários, vale destacar que nos contratos 

firmados entre banco e cliente, a instituição de crédito é quem deve arcar 

com o ônus da atividade econômica explorada por ela. Como demonstrado, 

a jurisprudência pátria vem entendendo pela ilegalidade de sua cobrança 

por ser abusiva, primeiro, pois incide face às instituições financeiras o 

Código de Defesa do Consumidor, (segundo, por afrontar aos princípios 

da boa-fé, transparência e da equidade e, terceiro, por se tratar de 

atividades inerentes à própria atividade bancária. Com efeito, mostra-se 

injusta a transferência do custo administrativo da operação de crédito, 

para o consumidor, posto que o financiamento ou o empréstimo são 

atividades inerentes à própria finalidade da instituição financeira, que, por 

sua vez, não pode cobrar tarifa administrativa para sua liberação. 

Concluindo, a cobrança das tarifas aqui questionadas, é ilegal, vez que é 

abusiva, pois transfere ao consumidor os custos administrativos 

intrínsecos à atividade financeira. Isto posto, a cláusula contratual que 

impõe o pagamento das taxas debatidas na presente ação, à luz dessas 

considerações, enquadra-se entre aquelas previstas no artigo 51, inciso 

IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a pena de nulidade às 

cláusulas contratuais que estabeleçam "obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". Neste sentido, já se 

decidiu: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) 

COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO (COA). ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, 

porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando 

acobertar as despesas de financiamento inerentes à operação de outorga 

de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. Disposição de ofício. (...)" 

(TJRS / AC 70023054646 / Relator: Ângela Terezinha de Oliveira Brito / 

J.05.06.2008). "APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. Revisão e aplicação 

do CDC. Ilicitude da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

restrição ao crédito. Juros remuneratórios limitados ao percentual médio 

do mercado, apurada pelo BACEN para o mês da contratação, diante da 

abusividade da taxa pactuada. Capitalização mensal de juros não 

contratada. Inovação recursal - índice de correção monetária e 

descaracterização da mora. Comissão de permanência não cumulada com 

juros remuneratórios, encargos moratórios e correção monetária. Mantida 

a exclusão da taxa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de análise 

cadastral, da tarifa de emissão de boleto bancários (TEB) e das 

comissões de operações ativas (COA). Legalidade da cobrança do IOF. 

Possibilidade da compensação de valores e da repetição do indevido. 

Cabimento da compensação dos honorários advocatícios. Verba honorária 

mantida. Prequestionamento - as regras mencionadas pela parte 

recorrente não se aplicam de maneira direta e imediata a ponto de 

influenciarem na solução do litígio. Apelo do autor parcialmente conhecido 

e provido em parte. Apelo do réu provido em parte". (TJRS / AC 

70043834472 / Relator: Marcelo Cezar Muller / J. 27.07.2011) É cediço que 

para que se possa analisar o pedido de repetição de indébito há de se 

analisar se houve erro injustificável ou má-fé por parte da Promovida. Pois 

bem, as taxas aqui discutidas, em principal, a taxa de retorno, que 

corresponde à comissão em favor de terceiro intermediador da 

contratação do crédito, encontra-se camuflada no contrato sem que seu 

valor seja informado ao consumidor, implicando ofensa ao princípio da boa 

-fé objetiva. As cobranças realizadas contribuem para a onerosidade 

excessiva do contrato, haja vista que, serão cobrados juros sobre o valor 

financiado. Diante da verossimilhança da lesão aos direitos do consumidor 

e a proibição da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), da 

Tarifa de Emissão de Boleto (TEC), e Taxa de Retorno, por ordem da 

Resolução CMN 3.518/2007 do BACEN, resta caracterizada a má-fé da 

Promovida. Dessa forma, a restituição há de ser em dobro, pois 

demonstrado a má-fé da Promovida, incidindo a aplicação do artigo 42, §

Único do CDC. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente 

não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. 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. Assim, caracterizada a má-fé 

da Promovida dá ensejo à aplicação do referido artigo, fazendo surgir a 

obrigação de devolver a importância recebida indevidamente de forma 

dobrada. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO 

QUITADO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC - RELATIVIZAÇÃO DO 

PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - COBRANÇA DE TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO E TAXA DE RETORNO - IMPOSSIBILIDADE NO 

CASO - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - 

FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o tema sobre a possibilidade de revisão de 

contratos quitados ou objeto de novação, nos termos da Súmula 286. 2. 

Com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há uma 

relativização do princípio do pacta sunt servanda, podendo ser as 

cláusulas revisadas e afastadas as ilegalidades. 3. As taxas de abertura 

de crédito e de retorno, desde que pactuadas e não exorbitantes são 

possíveis. No caso, não houve a comprovação de exigibilidade e 

legalidade, uma vez que não houve a exibição do instrumento. 4. A 

repetição de indébito é possível, entretanto, para que seja aplicada em 

dobro é necessária a comprovação da má-fé da instituição financeira 

quando da cobrança dos encargos. (Apelação nº 71492/2011, 2ª Câmara 

Cível do TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 14.03.2012, 

unânime, DJe 28.03.2012).GRIFEI. Em relação aos danos morais 

pleiteados, há de consignar que para haver a condenação da parte 

Promovida, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, que passe 

por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos 

violados, e no caso em apreço, o valor descontado lhe fez falta. A 

Promovente em momento algum demonstrou que o valor embutido no 

contrato de financiamento lhe fez falta, ocasionando assim danos maiores 

que simples aborrecimentos. Simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que, 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores conseqüências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que, qualquer aborrecimento ou 

desentendimento causaria dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento às 

custas de aborrecimentos do cotidiano. Desta forma, resta caracterizado 

apenas o dano material, atinente a cobrança indevida de Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC) e 

Taxa de Retorno, no valor de R$ 623,28 (seiscentos e vinte e três reais e 

vinte e oito centavos Indefiro o pedido de Condenação no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) aplicada à Promovida e outras Instituições 

Financeiras nos autos de nº. 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil 

Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, devendo a Promovente requerer a 

execução nos autos supra. Ademais, em análise do processo pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se constata que o mesmo ainda está 

tramitando. O valor referente a aplicação de multa por descumprimento de 

decisão judicial, só será devido se existir uma sentença definitiva que 

confirme a decisão provisória anteriormente concedida, caso ocorra de 

forma contrária, não há que se falar em possibilidade de execução da 

multa. DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

resolução do mérito, conforme disposição do inciso I do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR inexigíveis e abusivas as 

Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto 

(TEC) e Taxa de Retorno no valor de R$ 623,28 (seiscentos e vinte e três 

reais e vinte e oito centavos), determinando a Promovida a realizar o 

pagamento de forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data 

da citação; b) INDEFIRO o pedido de condenação em danos morais e ao 

pagamento da multa por descumprimento da liminar concedida nos autos 

de nº 588/2008 em tramite na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular 

de Cuiabá/MT. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 409 de 691



Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-41.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000228-41.2017.811.0046 Polo Ativo: 

Ana Paula Silva Lopes Polo Passivo: SS Comércio de Cosméticos e 

Produtos de Higiene Pessoal Ltda. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com Indenização por danos morais, em 

razão de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, ajuizada pela 

Promovente em face da Promovida, requerendo a tutela jurisdicional para 

declarar a inexistência do débito cobrado e condenar a parte Promovida a 

pagar a título de dano moral a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 24/01/2018, às 

10h30m, a mesma restou prejudicada em razão da ausência de ambas as 

partes (evento 11465107). A Reclamante foi devidamente intimada para 

comparecimento no ato. Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, da 

Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o (a) demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências 

nele designadas. 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; No caso vertente, observa-se que a Reclamante 

foi regularmente intimada da realização da audiência, não justificando sua 

ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua 

abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SERASA – AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS 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”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIOSAN RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010116-12.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Divino Gonçalves Batista. Polo Passivo: Mariosan Rodrigues de Souza. 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo 

Promovente em face do Promovido, todos devidamente qualificados nos 

autos, requerendo a tutela jurisdicional para condenar o Réu ao 

pagamento de 16.731,44 (dezesseis mil, setecentos e trinta e um reais e 

quarenta e quatro centavos) referente a contrato de arrendamento rural 

com vigência de 29/03/2012 a 29/03/2013 não adimplido, sendo tal valor 

atualizado e com acréscimo de cláusula penal. Aduz o promovente que 

passados 4 (quatro) anos após o término do contrato, o Promovido não 

adimpliu com o avençado, motivo pelo qual ingressa com a presente ação. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa ante 

a não aceitação da proposta oferecida pelo Promovido ao Promovente. O 

Promovido em contestação argüiu preliminar de prescrição e no mérito 

sustenta que realizou benfeitorias no imóvel que não lhe foram restituídas, 

requerendo que tal valores sejam abatidos na divida, e que seja 

reconhecido o saldo remanescente de R$ 1.658,06 (um mil seiscentos e 

cinqüenta e oito reais e seis centavos),. O Promovente não impugnou a 

contestação (evento n. 10418773). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. A preliminar de prescrição 

merece ser acolhida. Antes de adentrar ao mérito da presente demanda é 

imperiosa a análise da referida prejudicial de mérito alegada. Sustenta o 

Promovido que o débito almejado pelo Promovente em via de Ação de 

Cobrança encontra-se prescrito. Assim, pugna pelo reconhecimento da 

prescrição trienal nos termos do inciso I, do §3º do artigo 206 do Código 

Civil. In casu, há que se reconhecer a aludida prescrição, senão vejamos: 

Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis 

de prédios urbanos ou rústicos. Dos documentos carreados aos autos 

pelo Promovente, bem como exposto na inicial, o transcurso do tempo sem 

o recebimento do valor referente ao contrato entabulado, de fato 
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denota-se a prescrição. Verifica-se que o contrato teve vigência até 

29/03/2013 e em razão da inadimplência, o Promovente notificou o 

Promovido em 25/06/2013 (evento n 5443017), e apenas da data de 

17/02/2017 ingressou com a presente ação. Salienta-se que não restou 

configurada nenhuma causa de interrupção da prescrição. Assim, 

proposta a presente ação por mais de três anos após o encerramento do 

contrato de arrendamento rural, há que se reconhecer a prescrição 

trienal. Nesse sentido já pronunciou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS DE ARRENDAMENTO RURAL – PRESCRIÇÃO – PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

– OBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A 

pretensão de cobrança dos aluguéis de arrendamento rural prescreve no 

prazo de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. A verba honorária pode ser fixada em porcentagem 

sobre o valor da causa, mesmo quando tal fixação se der com fulcro no 

art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Precedentes desta egrégia 

Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJ/MT. 

Apelação Cível. Número: 66169/2013 Relator: DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS Data do Julgamento: 23/06/2015.) Em outros Tribunais: “Caso 

em que parte autora pretende cobrar os valores devidos pelo réu a título 

de pagamento do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes. 

Em se tratando de pretensão de cobrança de valores relacionados com o 

pagamento de arrendamento rural em período posterior ao início da 

vigência do Novo Código Civil, o prazo prescricional aplicável é o trienal, 

nos termos do artigo 206, § 3º, I, do Código Civil.” (TJRS, RAC nº 

70060585981, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, 9ª Câmara Cível, j. 

13/8/2014, p. DJ 15/8/2014). “É de três anos o prazo prescricional para 

realização do crédito decorrente de contrato de arrendamento rural (art. 

206, § 3º, inc. I, do CC/02). Ausente, ademais, quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 202, CC. Mantido o reconhecimento da prescrição, ainda 

que por fundamento diverso.” (TJRS, RAC nº 70051951804, Rel. Tasso 

Caubi Soares Delabary, 9ª Câmara Cível, j. 19/12/2012, p. DJ 25/1/2013). 

“A pretensão de cobrança do preço do arrendamento está sujeita ao 

prazo prescricional trienal, consoante o disposto no artigo 206, § 3º, inciso 

I, do Código Civil.” (TJ/RS, RAC nº 70051216448, Rel. Iris Helena Medeiros 

Nogueira, 9ª Câmara Cível, j. 10/10/2012, p. DJ 15/10/2012). Destarte, ante 

as razões e fundamentos aqui expostos, resta reconhecida a prescrição 

trienal para cobrança de alugueis decorrentes de arrendamento rural. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, acolho a preliminar de prescrição 

trienal e em consonância com o artigo 206, §3º, I, do Código Civil e artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIOSAN RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010116-12.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Divino Gonçalves Batista. Polo Passivo: Mariosan Rodrigues de Souza. 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos 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. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo 

Promovente em face do Promovido, todos devidamente qualificados nos 

autos, requerendo a tutela jurisdicional para condenar o Réu ao 

pagamento de 16.731,44 (dezesseis mil, setecentos e trinta e um reais e 

quarenta e quatro centavos) referente a contrato de arrendamento rural 

com vigência de 29/03/2012 a 29/03/2013 não adimplido, sendo tal valor 

atualizado e com acréscimo de cláusula penal. Aduz o promovente que 

passados 4 (quatro) anos após o término do contrato, o Promovido não 

adimpliu com o avençado, motivo pelo qual ingressa com a presente ação. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou inexitosa ante 

a não aceitação da proposta oferecida pelo Promovido ao Promovente. O 

Promovido em contestação argüiu preliminar de prescrição e no mérito 

sustenta que realizou benfeitorias no imóvel que não lhe foram restituídas, 

requerendo que tal valores sejam abatidos na divida, e que seja 

reconhecido o saldo remanescente de R$ 1.658,06 (um mil seiscentos e 

cinqüenta e oito reais e seis centavos),. O Promovente não impugnou a 

contestação (evento n. 10418773). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. A preliminar de prescrição 

merece ser acolhida. Antes de adentrar ao mérito da presente demanda é 

imperiosa a análise da referida prejudicial de mérito alegada. Sustenta o 

Promovido que o débito almejado pelo Promovente em via de Ação de 

Cobrança encontra-se prescrito. Assim, pugna pelo reconhecimento da 

prescrição trienal nos termos do inciso I, do §3º do artigo 206 do Código 

Civil. In casu, há que se reconhecer a aludida prescrição, senão vejamos: 

Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis 

de prédios urbanos ou rústicos. Dos documentos carreados aos autos 

pelo Promovente, bem como exposto na inicial, o transcurso do tempo sem 

o recebimento do valor referente ao contrato entabulado, de fato 

denota-se a prescrição. Verifica-se que o contrato teve vigência até 

29/03/2013 e em razão da inadimplência, o Promovente notificou o 

Promovido em 25/06/2013 (evento n 5443017), e apenas da data de 

17/02/2017 ingressou com a presente ação. Salienta-se que não restou 

configurada nenhuma causa de interrupção da prescrição. Assim, 

proposta a presente ação por mais de três anos após o encerramento do 

contrato de arrendamento rural, há que se reconhecer a prescrição 

trienal. Nesse sentido já pronunciou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS DE ARRENDAMENTO RURAL – PRESCRIÇÃO – PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

– OBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A 

pretensão de cobrança dos aluguéis de arrendamento rural prescreve no 

prazo de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil. A verba honorária pode ser fixada em porcentagem 

sobre o valor da causa, mesmo quando tal fixação se der com fulcro no 

art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Precedentes desta egrégia 

Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJ/MT. 

Apelação Cível. Número: 66169/2013 Relator: DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS Data do Julgamento: 23/06/2015.) Em outros Tribunais: “Caso 

em que parte autora pretende cobrar os valores devidos pelo réu a título 

de pagamento do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes. 

Em se tratando de pretensão de cobrança de valores relacionados com o 

pagamento de arrendamento rural em período posterior ao início da 

vigência do Novo Código Civil, o prazo prescricional aplicável é o trienal, 

nos termos do artigo 206, § 3º, I, do Código Civil.” (TJRS, RAC nº 

70060585981, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, 9ª Câmara Cível, j. 

13/8/2014, p. DJ 15/8/2014). “É de três anos o prazo prescricional para 
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realização do crédito decorrente de contrato de arrendamento rural (art. 

206, § 3º, inc. I, do CC/02). Ausente, ademais, quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 202, CC. Mantido o reconhecimento da prescrição, ainda 

que por fundamento diverso.” (TJRS, RAC nº 70051951804, Rel. Tasso 

Caubi Soares Delabary, 9ª Câmara Cível, j. 19/12/2012, p. DJ 25/1/2013). 

“A pretensão de cobrança do preço do arrendamento está sujeita ao 

prazo prescricional trienal, consoante o disposto no artigo 206, § 3º, inciso 

I, do Código Civil.” (TJ/RS, RAC nº 70051216448, Rel. Iris Helena Medeiros 

Nogueira, 9ª Câmara Cível, j. 10/10/2012, p. DJ 15/10/2012). Destarte, ante 

as razões e fundamentos aqui expostos, resta reconhecida a prescrição 

trienal para cobrança de alugueis decorrentes de arrendamento rural. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, acolho a preliminar de prescrição 

trienal e em consonância com o artigo 206, §3º, I, do Código Civil e artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios, em razão 

do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-95.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PORTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000205-95.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Claudio Porte Silva. Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. 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. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

proposta pelo Promovente, contra a VIVO S/A, alegando que foi 

surpreendido com inscrições indevidas em seu CPF, junto ao SCPC. Nega 

veementemente que tenha assinado contrato a justificar a cobrança ora 

questionada. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa. O Promovido em contestação argüiu preliminar de inépcia da 

inicial, no mérito requereu a improcedência da ação, apresentando 

contrato entabulado entre as partes, fez pedido contraposto e requereu a 

condenação do Promovente em litigância de má-fé. O Promovente 

impugnou a contestação e requereu a realização de perícia grafotécnica 

(evento n. 111061770). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. A Promovida apresentou documento 

que apontam para a existência de relação jurídica entre as partes, 

conforme contrato assinado (evento 10975228). Após detida análise dos 

autos, entendo que o processo deva ser extinto pela complexidade da 

causa, por necessidade de perícia grafotécnica. Ademais, o próprio 

Promovente em sede de impugnação, reconheceu a necessidade de 

perícia grafotécnica, requerendo a mesma. A matéria é de ordem pública, 

podendo ser arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de 

ofício. A assinatura aposta no contrato guarda alguma semelhança com 

aquela constante dos autos, assim como documento pessoal do 

Promovente, ata de audiência, procuração e declaração de hipossufiência. 

Assim, a existência da relação jurídica depende da comprovação da 

autenticidade da assinatura subscrita, fato este que necessita ser 

comprovado por meio de prova pericial, especializada em grafoscopia. A 

Carta Magna, em seu artigo 5o, LV, assegura aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os 

Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de 

menor complexidade. Senão vejamos a Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: Ainda 

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; Em entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

ASSINATURAS SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA 

DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO. Havendo a juntada de 

documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, 

imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não 

se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode 

ser reconhecida de ofício.Reformada, pois, a sentença que julgou 

improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade 

de perícia grafotécnica.” (Turma Recursal Única de MT. RI nº. 

0076399-31.2016.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes. Julgamento: 20/06/2017.) Ressalto que a realização de perícia 

grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, 

informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado 

Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e 

julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o 

julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu 

direito, perante a Justiça Comum. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO do mérito por complexidade 

da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-95.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PORTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000205-95.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Claudio Porte Silva. Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 
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permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

proposta pelo Promovente, contra a VIVO S/A, alegando que foi 

surpreendido com inscrições indevidas em seu CPF, junto ao SCPC. Nega 

veementemente que tenha assinado contrato a justificar a cobrança ora 

questionada. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa. O Promovido em contestação argüiu preliminar de inépcia da 

inicial, no mérito requereu a improcedência da ação, apresentando 

contrato entabulado entre as partes, fez pedido contraposto e requereu a 

condenação do Promovente em litigância de má-fé. O Promovente 

impugnou a contestação e requereu a realização de perícia grafotécnica 

(evento n. 111061770). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. A Promovida apresentou documento 

que apontam para a existência de relação jurídica entre as partes, 

conforme contrato assinado (evento 10975228). Após detida análise dos 

autos, entendo que o processo deva ser extinto pela complexidade da 

causa, por necessidade de perícia grafotécnica. Ademais, o próprio 

Promovente em sede de impugnação, reconheceu a necessidade de 

perícia grafotécnica, requerendo a mesma. A matéria é de ordem pública, 

podendo ser arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de 

ofício. A assinatura aposta no contrato guarda alguma semelhança com 

aquela constante dos autos, assim como documento pessoal do 

Promovente, ata de audiência, procuração e declaração de hipossufiência. 

Assim, a existência da relação jurídica depende da comprovação da 

autenticidade da assinatura subscrita, fato este que necessita ser 

comprovado por meio de prova pericial, especializada em grafoscopia. A 

Carta Magna, em seu artigo 5o, LV, assegura aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os 

Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de 

menor complexidade. Senão vejamos a Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: Ainda 

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; Em entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

ASSINATURAS SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA 

DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO. Havendo a juntada de 

documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, 

imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não 

se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode 

ser reconhecida de ofício.Reformada, pois, a sentença que julgou 

improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade 

de perícia grafotécnica.” (Turma Recursal Única de MT. RI nº. 

0076399-31.2016.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes. Julgamento: 20/06/2017.) Ressalto que a realização de perícia 

grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, 

informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado 

Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e 

julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o 

julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu 

direito, perante a Justiça Comum. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO do mérito por complexidade 

da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-95.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PORTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000205-95.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Claudio Porte Silva. Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. 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. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

proposta pelo Promovente, contra a VIVO S/A, alegando que foi 

surpreendido com inscrições indevidas em seu CPF, junto ao SCPC. Nega 

veementemente que tenha assinado contrato a justificar a cobrança ora 

questionada. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa. O Promovido em contestação argüiu preliminar de inépcia da 

inicial, no mérito requereu a improcedência da ação, apresentando 

contrato entabulado entre as partes, fez pedido contraposto e requereu a 

condenação do Promovente em litigância de má-fé. O Promovente 

impugnou a contestação e requereu a realização de perícia grafotécnica 

(evento n. 111061770). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. A Promovida apresentou documento 

que apontam para a existência de relação jurídica entre as partes, 

conforme contrato assinado (evento 10975228). Após detida análise dos 

autos, entendo que o processo deva ser extinto pela complexidade da 

causa, por necessidade de perícia grafotécnica. Ademais, o próprio 

Promovente em sede de impugnação, reconheceu a necessidade de 

perícia grafotécnica, requerendo a mesma. A matéria é de ordem pública, 

podendo ser arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de 

ofício. A assinatura aposta no contrato guarda alguma semelhança com 

aquela constante dos autos, assim como documento pessoal do 

Promovente, ata de audiência, procuração e declaração de hipossufiência. 

Assim, a existência da relação jurídica depende da comprovação da 

autenticidade da assinatura subscrita, fato este que necessita ser 

comprovado por meio de prova pericial, especializada em grafoscopia. A 

Carta Magna, em seu artigo 5o, LV, assegura aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os 

Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de 

menor complexidade. Senão vejamos a Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: Ainda 

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; Em entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

ASSINATURAS SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 413 de 691



NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA 

DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO. Havendo a juntada de 

documentos assinados e havendo similitude entre as assinaturas, 

imperiosa a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não 

se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode 

ser reconhecida de ofício.Reformada, pois, a sentença que julgou 

improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade 

de perícia grafotécnica.” (Turma Recursal Única de MT. RI nº. 

0076399-31.2016.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes. Julgamento: 20/06/2017.) Ressalto que a realização de perícia 

grafotécnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, 

informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado 

Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e 

julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o 

julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu 

direito, perante a Justiça Comum. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO do mérito por complexidade 

da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado 

em julgado, ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-65.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000207-65.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Maria Aparecida Soares da Silva. Polo Passivo: Telefônica Brasil S.A. 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Trata-se de Ação de indenização por danos morais proposta pela 

Promovente em face da Promovida, alegando que foi surpreendida com 

inscrições indevidas em seu CPF, junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Nega veementemente que tenha assinado contrato a justificar a cobrança 

ora questionada. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta 

restou inexitosa. O Promovido em contestação argüiu preliminar de 

interesse de agir, no mérito requereu a improcedência da ação, 

apresentando contrato, aduzindo ser entabulado entre as partes, 

requereu a condenação da Promovente em litigância de má-fé. A 

Promovente impugnou a contestação, reiterando os pedidos da exordial, 

ainda, expôs que a linha telefônica transcrita na contestação era utilizada 

por sua filha, já falecida, e que desconhece o contrato juntado pela 

Promovida. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. A Promovida apresentou documento que 

apontam para a existência de relação jurídica entre as partes, conforme 

contrato assinado (evento 10965329). Assim, do exame aos documentos 

juntados na exordial e do contrato apresentado pela Promovida verifico 

que existe semelhança quanto a assinatura, desta forma entendo ser a 

perícia o único instrumento capaz de revelar a autoria desta. Demonstrada 

a necessidade da realização de exame grafotécnico para o deslinde da 

questão, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial é 

medida que se impõe. Entendo que o processo deva ser extinto pela 

complexidade da causa, por necessidade de perícia grafotécnica. A 

matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e, até 

mesmo, reconhecida de ofício. Assim, a existência da relação jurídica 

depende da comprovação da autenticidade da assinatura subscrita, fato 

este que necessita ser comprovado por meio de prova pericial, 

especializada em grafoscopia. A Carta Magna, em seu artigo 5o, LV, 

assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados 

para processar e julgar causas de menor complexidade. Senão vejamos a 

Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: Ainda 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; Em entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ASSINATURAS 

SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA 

PARA EXTINGUIR O PROCESSO. Havendo a juntada de documentos 

assinados e havendo similitude entre as assinaturas, imperiosa a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna 

com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode ser 

reconhecida de ofício.Reformada, pois, a sentença que julgou 

improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade 

de perícia grafotécnica.” (Turma Recursal Única de MT. RI nº. 

0076399-31.2016.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes. Julgamento: 20/06/2017.) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA 

INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. 1. Se à coincidência 

de alguns dados cadastrais se opõe a divergência de outros mostra-se 

necessária a perícia grafotécnica para afirmar a autoria da assinatura do 

contrato de financiamento, prova incompatível com o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis. 2. Recurso Conhecido e Improvido. (TJMT. Ação Cível do 

Juizado Especial 0007245-03.2008.807.0005. Relator Asiel Henrique. 

Primeira turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Publicação 05/08/2009). CONTRATO ASSINADO DE EMPRÉSTIMO. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. A prova pericial grafotécnica 

é a única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (TJMT. Recurso Cível Inominado nº 

449/2011. Relator Nelson Dorigatti. Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT. Julgamento 11/10/2011. Publicação 

24/10/2011). AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

- COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - A parte Autora 

nega que tenha assinado o contrato que deu causa à inclusão de seus 

dados nos anais de proteção ao crédito. 2 - Refoge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (TJMT. Recurso Cível Inominado nº 3103/2011. 

Relator Yale Sabo. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT. Julgamento 24/05/2012. Publicação 12/06/2012). Logo, o 

Juizado Especial deve ser utilizado para a solução de conflitos mais 

simplificados, comuns no dia a dia e que não exijam provas periciais 

intrincadas. Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que 

regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente 
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incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o 

processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a 

parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 

51, II, da Lei nº 9.099/95. Existindo deferimento de tutela antecipada, 

DECRETO a perda da eficácia da mesma. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-65.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000207-65.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Maria Aparecida Soares da Silva. Polo Passivo: Telefônica Brasil S.A. 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 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. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Trata-se de Ação de indenização por danos morais proposta pela 

Promovente em face da Promovida, alegando que foi surpreendida com 

inscrições indevidas em seu CPF, junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Nega veementemente que tenha assinado contrato a justificar a cobrança 

ora questionada. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta 

restou inexitosa. O Promovido em contestação argüiu preliminar de 

interesse de agir, no mérito requereu a improcedência da ação, 

apresentando contrato, aduzindo ser entabulado entre as partes, 

requereu a condenação da Promovente em litigância de má-fé. A 

Promovente impugnou a contestação, reiterando os pedidos da exordial, 

ainda, expôs que a linha telefônica transcrita na contestação era utilizada 

por sua filha, já falecida, e que desconhece o contrato juntado pela 

Promovida. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. A Promovida apresentou documento que 

apontam para a existência de relação jurídica entre as partes, conforme 

contrato assinado (evento 10965329). Assim, do exame aos documentos 

juntados na exordial e do contrato apresentado pela Promovida verifico 

que existe semelhança quanto a assinatura, desta forma entendo ser a 

perícia o único instrumento capaz de revelar a autoria desta. Demonstrada 

a necessidade da realização de exame grafotécnico para o deslinde da 

questão, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial é 

medida que se impõe. Entendo que o processo deva ser extinto pela 

complexidade da causa, por necessidade de perícia grafotécnica. A 

matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e, até 

mesmo, reconhecida de ofício. Assim, a existência da relação jurídica 

depende da comprovação da autenticidade da assinatura subscrita, fato 

este que necessita ser comprovado por meio de prova pericial, 

especializada em grafoscopia. A Carta Magna, em seu artigo 5o, LV, 

assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados 

para processar e julgar causas de menor complexidade. Senão vejamos a 

Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: Ainda 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; Em entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ASSINATURAS 

SEMELHANTES - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA 

PARA EXTINGUIR O PROCESSO. Havendo a juntada de documentos 

assinados e havendo similitude entre as assinaturas, imperiosa a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna 

com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode ser 

reconhecida de ofício.Reformada, pois, a sentença que julgou 

improcedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade 

de perícia grafotécnica.” (Turma Recursal Única de MT. RI nº. 

0076399-31.2016.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes. Julgamento: 20/06/2017.) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA 

INCOMPATÍVEL COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. 1. Se à coincidência 

de alguns dados cadastrais se opõe a divergência de outros mostra-se 

necessária a perícia grafotécnica para afirmar a autoria da assinatura do 

contrato de financiamento, prova incompatível com o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis. 2. Recurso Conhecido e Improvido. (TJMT. Ação Cível do 

Juizado Especial 0007245-03.2008.807.0005. Relator Asiel Henrique. 

Primeira turma recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Publicação 05/08/2009). CONTRATO ASSINADO DE EMPRÉSTIMO. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. A prova pericial grafotécnica 

é a única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (TJMT. Recurso Cível Inominado nº 

449/2011. Relator Nelson Dorigatti. Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT. Julgamento 11/10/2011. Publicação 

24/10/2011). AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

- COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - A parte Autora 

nega que tenha assinado o contrato que deu causa à inclusão de seus 

dados nos anais de proteção ao crédito. 2 - Refoge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (TJMT. Recurso Cível Inominado nº 3103/2011. 

Relator Yale Sabo. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/MT. Julgamento 24/05/2012. Publicação 12/06/2012). Logo, o 

Juizado Especial deve ser utilizado para a solução de conflitos mais 

simplificados, comuns no dia a dia e que não exijam provas periciais 

intrincadas. Ressalto que a realização de perícia grafotécnica não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que 

regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente 

incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o 

processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a 

parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 

51, II, da Lei nº 9.099/95. Existindo deferimento de tutela antecipada, 

DECRETO a perda da eficácia da mesma. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 
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9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-86.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMODORO RUA Para, 12, 

Tertúlia - COMODORO Numero do Processo: 0010297-15.2012.811.0018 

Polo Ativo: EMILIANO BATISTA ALVES Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca da baixa 

dos autos, para que, querendo, se manifestem pugnando o que de direito, 

no prazo de 05 dias. Nada sendo requerido, arquive-se o feito, com as 

baixas e cautelas estilares, sem prejuízo de eventual desarquivamento a 

pedido dos interessados. Às providências. Comodoro/MT, 14 de novembro 

de 2016. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-86.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMODORO RUA Para, 12, 

Tertúlia - COMODORO Numero do Processo: 0010297-15.2012.811.0018 

Polo Ativo: EMILIANO BATISTA ALVES Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Intimem-se as partes acerca da baixa 

dos autos, para que, querendo, se manifestem pugnando o que de direito, 

no prazo de 05 dias. Nada sendo requerido, arquive-se o feito, com as 

baixas e cautelas estilares, sem prejuízo de eventual desarquivamento a 

pedido dos interessados. Às providências. Comodoro/MT, 14 de novembro 

de 2016. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-57.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO KLAHOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

8010361-57.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 34.343,30; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROCESSO 

E PROCEDIMENTO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, por determinação do 

MM Juiz Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte recorrida para, querendo, apresenta as 

contrarrazões. no prazo legal. COMODORO, 12 de abril de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-61.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

8010126-61.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 18.193,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DUPLICATA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, por determinação do MM Juiz 

de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a recorrida, para querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. COMODORO, 12 de abril de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-85.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR DOS SANTOS COQUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO FERRARI TURRA OAB - PR0058660A (ADVOGADO)

BRUNA ANGELICA FERREIRA SALVATICO OAB - PR0028371A 

(ADVOGADO)

RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS OAB - PR0033244A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMODORO RUA Para, 12, 

Tertúlia - COMODORO Numero do Processo: 0010008-14.2014.811.0018 

Polo Ativo: DAIR DOS SANTOS COQUEIRO Polo Passivo: J R G 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para se manifestar quanto a petição do evento nº 58, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 01 de fevereiro 

de 2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL n.º 006/18/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas 

atribuições legais, consubstanciado na Resolução n.º 154, de 13 de julho 

de 2012 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n.º 05/CGJ, de 

22.1.15, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Resolve:

Convocar as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta Comarca para participarem do Cadastro e habilitação, com 

a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados na Vara de Execução Penal ou 

Juizado Especial Criminal desta Comarca.

1. Dos ObjetIVOS

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 
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recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução n.º 154 do CNJ;

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. QUEM PODE PARTICIPAR

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1. QUEM NÃO PODE PARTICIPAR

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações Internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2.2. DO PRAZO E LOCAL DA INSCRIÇÃO

O prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para se cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste 

Edital, sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do e-mail da 

Diretoria do Foro.

3. DA DOCUMENTAÇÃO

As entidades deverão preencher o formulário do Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento n.º 05/CGJ, de 

22.1.15.

3.1. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

3.1.1. Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria do Foro;

3.1.2. Após todo procedimento, será publicada a relação das entidades 

que tiveram seus cadastros aprovados.

3.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10 (dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do Provimento da Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, contado do prazo da publicação da lista 

das entidades que estão com os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca.

O contato também pode ser através dos telefones (66) 

3461-2464/2113/4957 ou ainda pelo e-mail jaciara@tjmt.jus.br.

Os casos omissos serão decididos por este Juízo.

Jaciara/MT, 09 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva. Juiz de Direito Diretor do Foro 

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000504-49.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 5.065,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALDEIR PEREIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerente não trouxe os documentos que 

comprovem o prévio requerimento administrativo. No que tange à 

necessidade de prévio requerimento administrativo, o novo entendimento 

jurisprudencial acerca da ação de cobrança relacionada ao Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento administrativo ou recusa 

do pagamento securitário, como requisito formal e indispensável para 

configurar o interesse de agir do acidentado. Assim é que o Supremo 

Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 631.240 que teve 

repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente Ministro Luís 

Roberto Barroso, firmou entendimento de que a instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal. O Supremo tem reiteradamente decidido 

que o entendimento firmado no RE 631.240, tem aplicabilidade nas ações 

que versem sobre a cobrança de seguro obrigatório, conforme julgado 

nos recursos: RE 824712, RE 839355 e RE 839353. Ademais, sobre o 

assunto já se posicionou o Egrégio TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (AI 

66221/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 16/08/2017). Negritei. No presente caso, inexiste prova 

de que a indenização pleiteada pela parte requerente tenha sido 

anteriormente requerida junto à Seguradora na via administrativa, visto não 

ter sido juntado nos autos a comprovação do requerimento administrativo 

do benefício pleiteado perante a seguradora/requerida. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, para no prazo impreterível de 15 (quinze) 

dias emendar o pedido inicial, trazendo aos autos documento que 

comprove a realização do prévio pedido administrativo de pagamento do 

seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de indeferimento do 

pedido e consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do CPC. Decorrido o prazo acima, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. JACIARA, 12 de abril de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000502-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLETE ELIAS DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 
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para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000514-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ BELONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000516-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000517-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO DARI NITSCHE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 
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necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000518-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELI ARAUJO FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000522-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAURICIO BARBOSA BONVINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000524-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ALEXANDRE DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000525-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CONCEICAO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 419 de 691



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000531-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE MADALENA DE SOUZA (EXECUTADO)

E. MADALENA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000533-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARA BARTH DOS SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

REBECA VALENTINA COMERCIO DE CONFECCOES E AVIAMENTOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000534-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO JOSE CAMARGO (EXECUTADO)

RONILDO JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAGNER DOUGLAS DA COSTA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 
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Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000563-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO BERNARDI (EXECUTADO)

BERNARDI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

KAUE NATA BERNARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000565-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR SOARES DE QUEIROZ 77148266149 (EXECUTADO)

DILMAR SOARES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000567-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FLORES SMOLSKI (EXECUTADO)

FERNANDA FLORES SMOLSKI 01548730041 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 
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certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000568-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS BRAGA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO DE ASSIS BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000572-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRES DEGASPERY SILVA (EXECUTADO)

IRES DEGASPERY SILVA - ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000574-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMARA SILVA NUNES (EXECUTADO)

MAYCON ALVES SANTANA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000577-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERIVALDO SANTOS DA SILVA 65933273449 (EXECUTADO)

JOSE ERIVALDO SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000579-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LAURA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 90746406134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000580-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO COMPARSI BARRAGAN (EXECUTADO)

LEANDRO COMPARSI BARRAGAN - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000582-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO WILLIAN SINOBRE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MAIKO WILLIAN SINOBRE DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 
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em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000584-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO VIEIRA (EXECUTADO)

MARCO AURELIO VIEIRA 29336074172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000588-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES GARCIA CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

MARIA RODRIGUES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000590-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MORAES RAMOS (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MORAES RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 
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estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000592-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIAGO IND. E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

TIAGO RODRIGUES FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000594-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS MOTA PANHAN (EXECUTADO)

THAYS MOTA PANHAN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000595-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMINA AHMAD DE FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000597-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MURILO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 
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Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000599-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJACI GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000600-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000603-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIES FLORENCIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 
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visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000604-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELA VICTOR COELHO DALEFFE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000606-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINA SILVA BERTOLINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000607-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUERINO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000609-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOERSO NUNES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000611-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EMILIO RODRIGUES DALEFFE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000616-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000618-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 
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em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000619-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CAMOLEZI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000620-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALEX SILVA TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000621-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 429 de 691



Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000622-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORINO PEREIRA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000628-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000629-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROSO CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 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, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000511-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENIUVA MACHADO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000511-41.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 56.867,74; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ENIUVA MACHADO ROSA Parte Ré: 

EXECUTADO: SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS Vistos etc. Verifico 

que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi 
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observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cite-se o executado para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 

827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 

AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação do executado e a segunda 

com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito 

não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá 

proceder imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do CPC), devendo, no entanto, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (Art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, §2º do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

JACIARA, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66390 Nr: 1174-63.2013.811.0048

 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: RITA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, 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, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, 

Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350, Victor Meira 

Borges - OAB:12033/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.: 61693 Nr: 4019-51.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSÉ BERTOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 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.: 85733 Nr: 5015-78.2016.811.0010

 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: ARI BORBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA JACIARA LTDA-EPP, CARLOS 

LUIZ SCHINOCA, ADILSON LUIZ SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BASSO DE OLIVEIRA - 

OAB:18301/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912, ALEXANDER PARMIGIANI - OAB:18912/MT, DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466, DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, 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 contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89734 Nr: 1238-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RODRIGUES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11928 Nr: 829-66.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARIA GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 
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determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31854 Nr: 3422-58.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZÓRIO FREITAS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25441 Nr: 1865-70.2008.811.0010

 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 RITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - OAB:PROCURADORA FED

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54840 Nr: 3269-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA FERREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47951 Nr: 3222-80.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 511-39.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGINA DE ARRUDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.
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Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22478 Nr: 1306-50.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA PEREIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32629 Nr: 234-23.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA HENRIQUE DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25440 Nr: 1864-85.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊZ PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11048 Nr: 1586-94.2002.811.0010

 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 RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6250

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45174 Nr: 27-87.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47006 Nr: 2101-17.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA GOMES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13779 Nr: 469-97.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10862 Nr: 1400-71.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GRIGÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24472 Nr: 693-93.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE SEVERINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.
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A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47279 Nr: 2419-97.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11990 Nr: 891-09.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA APOLONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26179 Nr: 2747-32.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI RITTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135/INSS

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46810 Nr: 1874-27.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMA ROSA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56408 Nr: 805-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FLOR BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27207 Nr: 752-47.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34856 Nr: 2405-50.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19355 Nr: 839-08.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA MARIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3958

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23464 Nr: 2337-08.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ PEREIRA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.
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A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12988 Nr: 1842-03.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA FERREIRA VIANA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - OAB:164.570/SP, 

REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMARY CANÇADO - 

OAB:4.127-A

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22939 Nr: 1770-74.2007.811.0010

 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 DIRENE DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

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, caso ainda não tenha sido 

determinado.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18717 Nr: 174-89.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivone Maria V F Assad - 

OAB:1150

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por João Leite da Silva em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

Precatório acostado à ref. 13.

Valor transferido conforme ofício de ref. 37.

Em petição de ref. 36, o exequente indica a conta para a transferência do 

valor, bem como requer expedição de alvará.

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, 11 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64054 Nr: 824-24.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Inacio de Oliveira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Iraci Inácio de Oliveira 

Reis em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às refs.99/100.

Valores transferidos conforme ofícios de refs. 103/104.

Em petição de ref. 105, a exequente indica a conta para a transferência 

dos valores, bem como requer expedição de alvará.

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.

 Por fim, defiro o pedido de ref. 106, expedindo-se o necessário ao seu 

cumprimento..

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.
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Jaciara/MT, 11 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63457 Nr: 653-67.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA MARIA BORTOLOSI SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Zulmira Maria Bortolosi 

Salles em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às refs.88/89.

Valores transferidos conforme ofícios de refs. 92/93.

Em petição de ref. 94, a exequente indica a conta para a transferência dos 

valores, bem como requer expedição de alvará.

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, 11 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95859 Nr: 4139-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHCR, LUCIENE FERNANDES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ADRIANO MOTA RUBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por VICTOR HUGO 

CAVALCANTE RUBIO, representado por sua genitora, Sr.ª LUCIENE 

FERNANDES CAVALCANTE RAMOS em face de DOUGLAS ADRIANO 

MOTA RUBIO, todos devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citado, o executado apresentou justificativa aduzindo que 

nada deve sob o argumento de que ele teria arcado com diversas 

despesas extraordinárias e que, dessa forma, teria acordado com a parte 

exequente, Ref:13.

Por sua vez, a parte exequente alega que a justificativa não afasta a 

obrigação alimentar e pugnou pela decretação da prisão civil, Ref:17.

Em audiência de conciliação, as partes entabularam acordo acerca dos 

débitos alimentares e visitas, conforme Ref:71.

Com vista dos autos, o MPE mostrou-se favorável a homologação do 

pacto, Ref:75.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, Homologo por 

sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de 

ref.71.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56829 Nr: 1179-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIMAR MARTINS BORDIGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, HILARIO AMARAL NETO - OAB:

 Vistos e examinados. HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, O ACORDO APRESENTADO PELAS PARTES 

(Ref: 73).E, conforme o disposto no art. 922 do NCPC, SUSPENDO o 

processo até o cumprimento integral das obrigações, devendo 

permanecer ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e 

excluindo-o do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.Findo o prazo de cumprimento 

das obrigações (Cláusula 1), intime-se a exequente para, no prazo de 05 

dias, manifestar.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para extinção – no caso de não manifestação da 

exequente, advirto que o silêncio implicará em reconhecimento do 

cumprimento das obrigações contraídas pelo executado. Eventuais custas 

e despesas processuais deverão ser rateadas, ante o ajuste firmado. Os 

honorários dos advogados deverão ser suportados conforme o estipulado 

em acordo.Ato contínuo, nos termos da Cláusula 4 do acordo, CANCELO a 

restrição de transferência imposta sobre os veículos de placa AVU4965 e 

JZD3888, via Sistema RENAJUD.Ainda, digam as partes, em 15 (quinze) 

dias, se o presente acordo abarca o processo apenso, de modo que 

deverão anexar a composição amigável naqueles autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 10 de abril de 

2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109707 Nr: 1032-03.2018.811.0010

 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: ESPOLIO DE NATALINO FERREIRA, DAIANE DA CRUZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS & CAMPOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2.356

 Por todo o exposto, forte no artigo 678 do CPC, DEFIRO a medida liminar 

pleiteada para suspender os atos expropriatórios que recaem sobre o 

imóvel em tela no bojo da ação de execução n.º 851-27.2003.811.0010 

(código 11950).Cite-se o embargado para contestar, em 15 (quinze) dias 

(Art. 679, CPC), consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante (Art. 344, CPC).A citação será feita na pessoa do advogado 

do embargado, salvo no caso contido no artigo 677, § 3º do 

C P C . T r a n s l a d e - s e  c ó p i a  d a  p r e s e n t e  a o  f e i t o 

executivo.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 11 de abril de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100820 Nr: 6569-14.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SCHAEFFER GREVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68080 Nr: 11230-07.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Pereira Borges, WELLITON MOURA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104548 Nr: 8441-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106285 Nr: 9256-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA TRANSPORTES EIRILI 

ME, FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87441 Nr: 5831-60.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACEMA BARBOSA FILHA 

OLIVEIRA-ME, MARIA IRACEMA BARBOSA FILHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82005 Nr: 3177-03.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100886 Nr: 6601-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSÉ DA SILVA, GILVANEIDE CRISTINA 

SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101249 Nr: 6735-46.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCI BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100934 Nr: 6617-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES VIEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96411 Nr: 4412-68.2017.811.0010

 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: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87790 Nr: 217-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. BORGES TRANSPORTES-ME , RONICLEI 

GONÇALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89738 Nr: 1239-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A, GUILHERME MARTINS DE GODOY PEREIRA, CAIO 

MARCIO BARBOSA BARRA, FLAVIO BARBOSA DA SILVA RESENDE, 

JOSÉ LAZARO ALVES RODRIGUES, GARIBALDI TEIXEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ: 12599748000565, atualmente em local incerto 

e não sabido GUILHERME MARTINS DE GODOY PEREIRA, Cpf: 

14239437830, Rg: 22685392, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido CAIO MARCIO BARBOSA BARRA, Cpf: 26134284653, Rg: 

818379, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

LAZARO ALVES RODRIGUES, Cpf: 70775109800, Rg: 84795360, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido GARIBALDI 

TEIXEIRA FILHO , Cpf: 07483571810, Rg: 169025123, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido FLAVIO 

BARBOSA DA SILVA RESENDE, Cpf: 51962624668, Rg: 1071817, 

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: 20/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JACIARA-MT em face de ALTO ENERGIA 

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, GUILHERME MARTINS DE 

GODOY PEREIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Impostos e Taxas, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 124/2014, 361/2015, 388/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.354,38

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60609 Nr: 3560-49.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEZILVA ALVES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA, FRANCINETE DA SILVA SOARES, CICERO 

PEREIRA DA SILVA, MARINA APARECIDA ROSA DA SILVA, DANIEL DE 

OLIVEIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Inicialmente, defiro a juntada do documento pela DPE. Diante da alteração 

da propriedade objeto do litígio, conforme escritura pública acostada nesta 

solenidade, determino a exclusão do Espólio de Osvaldo da Costa Ferreira 

do pólo passivo da ação, retificando-se o sistema Apolo. De outra banda, 

diante da confirmação da testemunha Manoel de que é amigo do requerido 

e que, frequenta a casa do requerido, ainda que esporadicamente, hei por 

bem ouvir a referida testemunha como informante. Defiro o pedido de 

prazo para apresentação de memoriais, saindo a parte autora intimada 

para apresentá-lo, em 10 (dez) dias. Após, vista à DPE e, sem seguida, ao 

MPE. Por fim, façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. Nada 

mais.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88937 Nr: 836-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BOSCO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 Vistos etc.

1 - Cite-se o executado (a) para que, nos termos do art. 8º da Lei de 

Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na Certidão da Dívida 

Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de garantir a execução.

2 - Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 

30 (trinta) dias, e será contado do depósito, da juntada aos autos da prova 

da fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da 

Lei de Execução Fiscal.

3 - Não sendo pago o débito, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).

4 - Na hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez 

por cento) do valor da causa.

5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4071 Nr: 1143-85.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o documento retro 

do Carório Distribuidor de Barra do Garças - MT, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49490 Nr: 1239-12.2012.811.0010

 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: WILSON VIRGÍNIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA, 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 
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OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ritter - OAB:15.465 - 

MT, Thais Suelen Garcia - OAB:12190/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.: 50196 Nr: 2004-80.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BULAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 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, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61990 Nr: 93-28.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telecomunicação de São Paulo S/A - Telesp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora de valor remanescente pela parte credora 

(Ref: 104), solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

devedora, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra 

em execução.

Deve ser consignado que o art. 835 do NCPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 2.430,71 (dois mil 

quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos) nas contas da parte 

devedora: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ n.º 02.558.157/0001-62.

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 devedora deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar-se, conforme dispõe o art. 854, §3º e 

incisos, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 

do NCPC, 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 credora outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 09 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000480-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FELIX RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000480-21.2018.8.11.0010; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Revisão]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MICHELE FELIX RODRIGUES Parte 

Ré: REQUERIDO: RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA Vistos etc. Processe-se 

em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Por outro lado, passo 

a análise do pedido de antecipação tutela antecipada. Sabe-se que para a 

concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, da probabilidade do 

direito do autor e o risco de dano, conforme preceitua o caput do artigo 

300 do NCPC. No caso em testilha, verifico que não estão presentes os 

requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada, eis que 

as provas apresentadas não são suficientes a demonstrar a probabilidade 

do direito do autor, bem como o perigo de dano. Pelo exposto, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada pela requerente, ante o não preenchimento 

dos requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo 

da aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. No mais, 

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. Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada. Cite-se o requerido, com a faculdade do 

Art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias para que compareça à audiência designada (Art. 695, § 

2º do NCPC), acompanhada de advogado. Caso inexitosa a conciliação, 

deverá o requerido apresentar sua resposta, nos termos do Art. 5º, 

parágrafo 1º da Lei 5.478/68, retornando os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento da requerente implicará em 

arquivamento do pedido, e a ausência do requerido em revelia, nos termos 

do Art. 7º da Lei nº 5.478/68. Saliento que o mandado deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (Art. 695, § 1º do NCPC). Em caso de 

acordo entre as partes, vista ao MPE e, após, concluso para 

homologação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. JACIARA, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000559-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI PATROCINIO FERREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000559-97.2018.8.11.0010; Valor causa: 
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R$ 20.029,22; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: VALDECI 

PATROCINIO FERREIRA JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar, proposta pela Instituição Financeira 

requerente em desfavor do réu indicado na inicial, ambos qualificados nos 

autos. Em síntese, aduz que o réu firmou Contrato de Financiamento para 

Aquisição de Bens, com garantia de alienação fiduciária, celebrado sob o 

número informado na inicial, a ser pago em prestações mensais, bem 

como que a requerida está inadimplente, incorrendo em mora, nos termos 

da legislação específica ao caso (Decreto Lei n.º 911/69). O contrato está 

regularmente formalizado entre as partes, bem como comprovada a mora 

do réu, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. 

Vieram-me conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Para 

que a parte postule a concessão de provimento liminar é necessário que, 

efetivamente, demonstre a existência de um direito a ser tutelado na ação 

principal e o risco que a demora do provimento jurisdicional poderá causar 

à parte que tenta se socorrer. Os documentos acostados aos autos 

comprovam a legitimidade e interesse da instituição financeira requerente 

para propor a presente ação, bem como a probabilidade do direito (fumus 

boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(periculum in mora) estes últimos, pressupostos essenciais para o 

deferimento da medida liminar. Pois bem, convém deixar consignado que a 

concessão de liminar, em casos tais, perpassa apenas por uma cognição 

superficial, para ser apreendido pelo Juízo, com os fundamentos e as 

provas constantes da petição inicial, da fumaça do bom direito, assim 

como do perigo de demora, se concedida apenas ao final da lide. Nesse 

sentido, analisando os autos, observo que o contrato é regular e está 

formalizado entre as partes, bem como, a mora comprovada através de 

notificação extrajudicial entregue no endereço do requerido. Posto isto, 

verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da espécie 

DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial 

expedindo-se o competente mandado, inclusive para citação do requerido, 

devendo o bem ser depositado em mãos daquela a ser indicada pela 

instituição financeira autora, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, a 

qual será responsável pelos bens na qualidade de depositário fiel, 

mediante auto circunstanciado, especificando o estado dos bens, os quais 

deverão permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) 

dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, 

mais custas, despesas e honorários advocatícios. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Por conseguinte, 

entendo que o feito deverá seguir tramitação pelo rito comum, e 

considerando que a causa versa sobre direitos que admitem transação, 

REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes 

intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a 

ser designada. Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

Art. 334, §8º do CPC. 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). Cite-se a parte ré, para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 335 do CPC, 

sob pena, de não o fazendo, ser considerada revel (Art. 344 do CPC). 

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os Arts. 350 e 351 do 

CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do Art. 352 do CPC. Às providências. J 

ACIARA, 12 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000625-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMSTERDAN DE JESUS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000625-77.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, ABONO DA LEI 8.178/91]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AMSTERDAN DE JESUS NASCIMENTO 

Parte Ré: RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC, 

Trata-se de “Ação Ordinária de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

Atrasadas” manejada por Amsterdan Jesus Nascimento, em face do 

Município de Jaciara-MT, qualificados nos autos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

o município requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais 

(artigos 344 e 345, ambos do NCPC). Defiro a prioridade na tramitação do 

processo, nos termos art. 71, da Lei 10.741/2003. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 12 de abril de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87447 Nr: 5836-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO VALEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5836-82.2016.811.0010

Código 87447

VISTOS ETC.,

Defiro o pedido fomulado pelo autor à Ref: 28.

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses.

 Encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

contudo, com a retirada a lista estatística de processos.

 Findo o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 10 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87474 Nr: 3-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 rocesso n° 3-49.2017.811.0010

Código 87474

VISTOS ETC.,

Defiro o pedido fomulado pelo autor à Ref: 30.

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

 Encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

contudo, com a retirada a lista estatística de processos.

 Findo o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 10 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49517 Nr: 1267-77.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17023/O, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16.067/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B

 Certifico e dou fé que, diante do bloqueio via Bacenjud, faço expedir 

intimação ao executado para, querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 87219 Nr: 5717-24.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) USINA PANTANAL DE AÇUCAR E 

ALCOOL LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS 

ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA 

DENUNCIA, tendo em vista que na certidão do oficial de justiça de ref. 10 

dos autos, o(a) indiciado(a) informou que tem advogado constituído na 

pessoa do(a) Dr. Milton Lauro Schmidt.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 11 de abril de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 87181 Nr: 5695-63.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIO CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572

 Certifico e dou fé que encaminho os autos para expedir INTIMAÇÃO à DRª 

BÁBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO, via DJE da audiência designada 

para o dia 10/05/2018 às 16h30m.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 73743 Nr: 71-33.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVERSON MARTINS DA SILVA, CARLOS 

VINICIUS DA SILVA, ARILDO FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5.135/MT

 Certifico e dou fé que encaminho os autos para expedir INTIMAÇÃO via 

DJE dos Advogados: DR. MARCELO AGDO GRUVINEL e VILSON DE 

SOUZA PINHEIRO, da audiência designada para o dia 26/04/2018 às 

15h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA GUARDA OLIVEIRA (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)

 

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 . 

1000783-69.2017.8.11.0010 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, 12 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 . 

1001066-92.2017.8.11.0010 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, 12 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001041-79.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

ERENO GIACOMELLI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

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 . 

1001041-79.2017.8.11.0010 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, 12 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 . 

1001162-10.2017.8.11.0010 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, 12 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE MAGALHAES PREGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias junte procuração nos autos 

dando poderes para recebimento de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BARBOSA LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12524779, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12681436, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-96.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MARTINS SANTANA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 12668624, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 . 

1001052-11.2017.8.11.0010 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, 12 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010693-11.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010693-11.2011.8.11.0010; Valor causa: R$ 3.517,88; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO CIVIL]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - 

ME Parte Ré: EXECUTADO: LEANDRA RODRIGUES DA SILVA Vistos. 

Revogo a decisão de Num. 12166366, vez que já foi tentada penhora de 

valores em conta nos autos. Diga a parte exequente o que de direito em 10 

(dez) dias, indicando bens do executado passíveis de penhora, sob pena 

de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000554-12.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.189,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, CLÁUSULA PENAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NATALINO FERREIRA - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARIA 

JOSE DOS SANTOS 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- Revogo a decisão de Num. 12166631. 

Necessário oportunizar a parte devedora o pagamento voluntário antes de 

se realizar bloqueio de contas. Outrossim, há cláusula expressa no 

acordo autorizando desconto em folha no caso de descumprimento, não 

penhora online. 4- Tomem-se as demais providências de estilo. 5- 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000926-58.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 3.156,62; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FERREIRA 

& PELEGRINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: ANA CLAUDIA OLIVEIRA 

DA SILVA Vistos. Fez-se impossível utilização do sistema Bacen no caso, 

tendo em vista que o CPF apontado pelo exequente como de titularidade da 

executada foi considerado inválido. Consigne-se que também foi tentada 

utilização do número cadastral indicado no título executivo. Intime-se a 

parte exequente a indicar correto CPF da executada ou requerer outra 

medida que entender cabível, tudo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA CRISTINA T. ASSIF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000331-59.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 763,22; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ROSILEIDE ALVES DO 

NASCIMENTO Parte Ré: EXECUTADO: NILZA CRISTINA T. ASSIF Vistos. 

Restou impossibilitada a busca de valores em nome da parte executada 

via BACENJUD, tendo em vista que aquele(s) númuero(s) de CPF 

constantes nos autos como de titularidade da parte executada foram 

considerados inválidos pelo sistema. Intime-se a parte exequente a se 

manifestar nos autos, requerendo o que de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção. 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. Intime-se a executada a pagar o saldo remanescente no 

prazo de 10 (dez) dias, Num. 12622693, sob pena de penhora via 

BacenJud. Decorrido o prazo para pagamento, liberem-se os valores 

vinculados aos autos até então, mediante a expedição do competente 

Alvará em favor da exequente. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001024-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NOVAES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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. 12690992 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 . 

1001006-22.2017.8.11.0010 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, 12 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001006-22.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 16.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL 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-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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000287-40.2017.8.11.0010; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARMANDO BELO DE 

LIMA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme requerido, 

liberem-se os valores incontroversos vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará. Intime-se a parte executada a se 

manifestar, caso queira e no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pagamento 

do valor remanescente - Num. 12664887. Int. Cumpra-se Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000575-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000575-51.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.176,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, IPVA - IMPOSTO SOBRE 

PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RUBENS DA SILVA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), mas não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos 

documentos apresentados com a inicial, entendo ausente o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, mormente pelo fato do suposto 

negócio e a situação narrada datar de mais de duas décadas, 

descaracterizando a urgência. Também, em consulta aos serviços online 

d o  D E T R A N  ( C o n s u l t a  C o n d u t o r )  p e l o  e n d e r e ç o 

http://www.detran.mt.gov.br, verifico que o autor não possui pontuações 

relevantes em sua CNH, não havendo, portanto, risco iminente de 

suspensão da habilitação de motorista. Aliás, não obstante as fortes 

alegações da parte, há nos autos sua confissão quanto a falta da 

competente comunicação de venda do bem à época, tornando-o, a 

princípio, responsável solidário pelas penalidades nos termos da 

legislação vigente. Posto isso, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. Seguindo, ante a falta de autorização legal para 

que as integrantes do pólo passivo venham transigir sobre os interesses 

em discussão, imperioso dispensar a realização de audiência para 

tentativa de conciliação no caso, art. 2º da lei n.º 9.099/95. III. CITEM-SE as 

requerida para os atos desta ação e, intime-as da presente decisão, a fim 

de que, caso queiram, ofereçam defesa escrita no prazo legal. IV. 

Intime-se a parte postulante da presente decisão. VI. Tomem-se as 

providências de estilo. VII. Citem-se. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000554-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA GOMES DA LUZ SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000554-75.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELISSANDRA GOMES DA LUZ SOUSA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000555-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000555-60.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 
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comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

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 JACIARA, 12 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000556-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDUIL PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000556-45.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDUIL PEREIRA DE 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000521-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOARES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000521-22.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALEX SOARES DE ARAUJO Parte Ré: EXECUTADO: SKY 

SERVICOS DE BANDA LARGA 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- Retire-se o caráter 

urgente da demanda, vez que passou à fase de cumprimento de julgado. 

3- Tomem-se as demais providências de estilo. 4- Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-48.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE BENTO RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0015599A (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 SENTENÇA Processo: 

1000819-48.2016.8.11.0010; 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: VALDEICE BENTO RABELO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO 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

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 157023

Numeração Única: -

Unidade de origem: Juara

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: MAGAZINE JUARA COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA - ME 

(SUPER LOJAS UNIÃO)

Advogado(s): -

Requerido: MARIA DA LUZ DE ASSUNÇÃO

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 07/05/2018 às 10:00

Endereço: Rua Anita Garibaldi, s/nº - Centro - CEP.: 78575-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99831 Nr: 6595-85.2017.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão demonstrando a ausência de contestação da parte 

requerida, designo o dia 12/06/2018 às 17:00 para a oitiva das 

testemunhas da parte autora.

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte.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 CPC).

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, via 

digitalmente assi¬nada da decisão servirá como mandado, 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 cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 462-61.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGGI- Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP Comércio de Madeiras Ltda., Eduardo 

Palhosa, Juliano Gabriel Paliosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:196461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105781 Nr: 1033-61.2018.811.0018

 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: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairane Farias Rabelo Leitão - 

OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Diante disso, ausente os requisitos previsto no art. 300 

doCPC/2015 e nos termos dos dispositivos supracitados, impõe-se a não 

concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual a INDEFIRO. Cite-se o 

réu para apresentar contestação, observado o artigo 183 do Código de 

Processo Civil. Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias 

enumeradas nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil abra vista 

ao autor para manifestação, no prazo de 15 dias. Em seguida, dê-se vista 

ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34453 Nr: 2022-82.2009.811.0018

 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: Dhilma Yoshie Toshimitsu Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setsuko Ego Toshimitsu, Patricia Terumi 

Toshimitsu Martins Vieira, Dhalles Kunimitsu Toshimitsu, Myullas Hidemiti 

Toshimitsu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, Felicio 

Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Intimar o patrono da parte requerida acerca da Juntada de resposta do 

Cartório do Primeiro Ofício, de folhas 111/112, para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29415 Nr: 1935-63.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lairton Montanheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza da Silva Johann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do Ofício juntado às folhas 

69/70, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 3299-55.2017.811.0018

 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: YRF, MRF, MRF, GMF, GMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir justificando sua necessidade em 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30291 Nr: 2857-07.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Maria Gonçalves Silva, Ricardo Martins Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Gerson da Silva Oliveira - OAB:, Ildo de Assis 

Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, 

Saionara Mari - OAB:, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Proceder a intimação das partes acerca do cálculo apressentado pela 

Contadoria Judicial de fls. 520, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41055 Nr: 1495-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenir Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Mariani, Deolindo Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Proceder a intimação dos requeridos, na pessoa seu advogado, Dr. Luiz 

Carlos Carassa, OAB 4223-B, para manifestar quanto ao valor atualizado 

do débito apresentado pelo exequente às fls. 136/137, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75598 Nr: 3952-28.2015.811.0018

 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: Maria de Lurdes Ricken Fuhr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Analisando os autos, denoto que a parte requerente alega à 

ref. 33 que a requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

pugnando para tanto sua citação via editalícia.Ocorre que, conforme é 

sabido, a citação por edital deve ser utilizada após o esgotamento de 

todas as vias possíveis de localização da parte.Valendo-me desse 

preceito, entendo que a parte autora deve trazer aos autos prova que de 

tentou “diligenciar” quanto à localização da parte requerida, dispondo a 

parte, na maioria das vezes, de condições para tanto.Julgado que sintetiza 

a questão. Desse modo, INDEFIRO o pedido de citação por edital, enquanto 

não se esgotarem todos os meios para localização da parte.Por 

consequência, determino que a parte autora apresente o endereço da 

parte adversa no prazo de 15 (quinze) dias, ou que comprove que 

diligenciou a fim de buscá-lo.Após o lapso temporal, voltem-me conclusos 

para deliberação. Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104387 Nr: 193-51.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Zanchet Siqueira - 

OAB:23665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

nos termos do art. 321, do CPC/2015, promova a EMENDA à inicial no 

prazo de 15 dias, juntando aos autos prova do negócio jurídico realizado 

entre as partes, bem como para que especifique os documentos a serem 

exibidos, sob pena de indeferimento da inicial.Deverá o autor 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) Boletos Bancários e 

comprovantes de pagamento, caso tenha ingressado dessa forma; h) 

Extrato Bancário de Transferência de valores ao divulgador já atuante e 

que comprou suas contas na empresa, situação ocorrida quando do 

ingresso através de outro divulgador; i) Print de telas do Back Office; j) 

E-mail enviados pela empresa, que comprovam a existência, ativação, 

pagamento das contas adquiridas; k) Requerimento de devolução; l) 

Contrato; m) 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. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98881 Nr: 6106-48.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiany Mateus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em que pese os argumentos recursais, nos termos do art. 485, §7º, do 

CPC/2015, tenho que a sentença que indeferiu a inicial deve ser mantida 

pelos seus próprios fundamentos.

Assim, considerando que pelo novo Código de Processo Civil não há mais 

juízo de admissibilidade da apelação (art. 1.010, §3°, NCPC) e que a parte 

adversa sequer foi citada, uma vez que não foi constituída em mora, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93046 Nr: 3217-24.2017.811.0018

 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: WMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99878 Nr: 6610-54.2017.811.0018

 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: Afonso José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437/SP, Marcos Campos Dias Payão - OAB:96.057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os presentes embargos, conforme dispõe o artigo 1.023 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se o Embargado para que, querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos.

Esgotado o prazo supra, com ou sem manifestação do Embargado, 

devolvam-me conclusos os autos, para deliberação.
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98923 Nr: 6138-53.2017.811.0018

 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: Sirley de Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Aparecida Pereira - 

OAB:12876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a documentação apresentada pela parte autora, concedo a 

gratuidade judiciária.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, nos termos da lei.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Com a resposta, diga a parte autora no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 3532-52.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Francisco do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Tramontina - 

OAB:4728, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13154

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Pedro Francisco do Carmo, que 

apresentou contestação c/c reconvenção.

Ocorre que o reconvinte não comprovou sua hipossuficiência de forma 

satisfatória, motivo pelo qual indefiro a gratuidade judiciária e determino a 

intimação do requerido/reconvinte para que comprove o recolhimento das 

custas/taxas judiciais da reconvenção, conforme o bem da vida almejado 

pelo mesmo em sua manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção (art. 1.028, §6º da CNGC/MT).

Com o efetivo recolhimento, proceda-se com as devidas anotações, 

conforme dispõem os artigos 1.203 e 1.222, ambos da CNGC/MT.

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 435-49.2014.811.0018

 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: Ana Maria de Oliveira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Clínica Médica São Paulo LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Márcia de Campos Luna, OAB: 12.418, acerca da 

Juntada de Contestação de folhas 117/145, para, querendo, impugná-la no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93844 Nr: 3605-24.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdirene da Silva Tomadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Gois Conradi - 

OAB:22077/O, Monica da Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de novo pedido de tutela de urgência ou que a perícia seja 

marcada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, formulado por Maria 

Valdirene da Silva Tomadon, devidamente qualificada nos autos.

Pois bem. Afere-se dos autos que a parte autora busca a CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORI POR INVALIDEZ, ao argumento de que possui 02 (duas) 

hérnias de disco lombares crônicas (L4, L5, S51,) (Cid 54.4) associada 

achados de exame clinico e exames complementares compatíveis em 

consequência de doença DISCAL DEGENERATIVA e hérnia discal 

traumática cervical, o que a deixa incapacitada para o trabalho, 

necessitando, portanto do deferimento do benefício.

Como já analisado quando do recebimento da inicial, apesar da 

documentação acostada nos autos e sendo necessária a perícia, fora 

determinada liminarmente sua realização, eis que apesar de presentes a 

probabilidade, o perigo de dano, entendo como ausente a reversibilidade 

dos efeitos.

Ademais, como é de conhecimento público e notório não há perito médico 

atendendo o INSS de Juara, sendo necessário a nomeação de médico do 

juízo para a análise dos casos sub judice e esclarecimentos técnicos 

pertinentes.

É de conhecimento, ainda que alguns médicos desta comarca tem 

recusado a nomeação, como outrora ocorreu nestes autos, sendo poucos 

os que continuam a aceitando, havendo a necessidade eventual de se 

estar nomeado médicos de Sinop e Juína, assim tenho que apesar do 

prazo estipulado por este juízo não se configurou a necessidade para o 

adiantamento da perícia conforme requerido pela parte autora.

Destarte, em que pese não foram preenchidos todos os requisitos da 

tutela de urgência ou configurado a necessidade do adiantamento da 

perícia designada pelo médico nomeado pelo juízo, afigura-se inviável o 

deferimento desta.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA e 

adiantamento da perícia, devendo ser cumprido integralmente a decisão de 

fls. 42/43 e 56.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41486 Nr: 1925-14.2011.811.0018

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartória a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 8367-83.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o patrono da parte autora, para proceder o recolhimento de 

complemento de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 944,30 

(Novecentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), conforme sua 

certidão de ref: 11, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107890 Nr: 2097-09.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Carlos de Lima e Cia Ltda-ME, Veralba de 

Souza Ramos de Lima, Vanderlei Carlos de Lima, Neuza Brito Soares de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108245 Nr: 2241-80.2018.811.0018

 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: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina Perussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, para que 

proceda o recolhimento de complemento de diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais), conforme sua 

certidão de ref: 13, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96474 Nr: 4840-26.2017.811.0018

 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: Magali Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, Sonia Bernardes Zacarias, Elaine Laura Pinheiro da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência, eis que 

os requisitos previstos no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil 

não restaram devidamente preenchidos.Cite-se e intime-se a parte 

requerida para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

335, CPC/2015), advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344, CPC/2015).Decorrido o prazo de defesa, com ou 

sem contestação, abra-se vista à requerente para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.Após manifestação das partes e havendo interesse 

de incapaz, colha-se manifestação do Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 392-20.2011.811.0018

 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: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Adhemar de Brito Figueira Peres - OAB:11203/MT, 

acerca da Juntada de Impugnação à Execução de folhas 187/194, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41097 Nr: 1537-14.2011.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Vistos etc.

Nomeio o Dr. Marcelo Junior Gonçalves curador especial do réu revel, 

arbitrando o valor de 01 URH.

Após a apresentação da defesa, vistas ao MP.

Por fim, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65332 Nr: 2522-75.2014.811.0018

 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: Ferrarini & Pisoni Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Érico Vilhagra Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de ação Monitória, proposta por Ferrari e Pisoni LTDA em face de 

Paulo Erico Vilhagra Galvão, ambos qualificados nos autos.

Objetiva em síntese o recebimento de valores devidos e não pagos 

(cheque), no valor de R$1.624,54 (hum mil seiscentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e quatro centavos).

 Recebida a ação, ás f. 21, determinou-se a citação do requerido para 

pagar o débito ou oferecer embargos.

Não foi possível a citação da parte requerida, que não foi localizada ( 

certidão de f. 27).

 Intimada a manifestar, inclusive pessoalmente, a parte autora manteve-se 

inerte, mesmo após vários chamados da justiça.

O feito aguardava manifestação da parte quanto a certidão de f. 27, 

datada do ano de 2015.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Deixo de condenar a parte requerente em custas e honorários por falta de 

triangularização processual.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 451 de 691



Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36499 Nr: 665-33.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesis Camargo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Bier, Nelma Helena Dreier Bier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de ação de Resolução Contratual c/c perdas e danos, proposta 

por Genesis Camargo Machado em face de Luiz Carlos Bier e outros, 

todos qualificados nos autos, objetivando em síntese o recebimento de 

multa contratual pactuada em contrato, bem como a indenização por 

perdas e danos em face dos prejuízos que alega ter sofrido pelo não 

cumprimento efetivo de contrato de prestação de serviços pactuado entre 

as partes.

 Recebida a ação, ás f. 75, determinou-se a citação dos requeridos para 

querendo contestarem o feito.

Entre um ato e outro não foi possível a citação das partes, seja pela falta 

de localização, seja pela inercia da parte autora em manifestar acerca das 

certidões acostadas aos autos.

O feito aguardava manifestação da parte quanto a certidão de f. 127, 

datada do ano de 2015.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Sem custas ante a gratuidade da justiça.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61250 Nr: 3864-58.2013.811.0018

 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: M.A. da Silva Oliveira Materiais de Construção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araújo Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de ação Monitória, proposta por M A da Silva Oliveira Materiais 

para Construção em face de Araújo Construções LTDA, ambos 

qualificados nos autos.

Objetiva em síntese o recebimento de valores devidos de materiais de 

construção adquiridos pelo requerido da requerente e não pagos, no valor 

de R$35.457,52 (trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos).

 Recebida a ação, ás f. 46, determinou-se a citação do requerido para 

pagar o débito ou oferecer embargos.

Entre um ato e outro não foi possível a citação da parte requerida, seja 

pela falta de localização, seja pela inercia da parte autora em manifestar 

acerca das certidões acostadas aos autos, mesmo após vários chamados 

da justiça.

O feito aguardava manifestação da parte quanto a certidão de f. 67, 

datada do ano de 2016.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Deixo de condenar a parte requerente em custas e honorários por falta de 

triangularização processual.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59723 Nr: 2269-24.2013.811.0018

 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 Sirso Carrafa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de ação de Execução por quantia certa, proposta por Banco do 

Brasil S/A em face de Pedro Sirso Carrafa, ambos qualificados nos autos.

Objetiva em síntese o recebimento de valores constante em cédula rural 

pignoratícia, no valor de R$50.811,40 (cinquenta mil oitocentos e onze 

reais e quarenta centavos).

 Recebida a ação, ás f. 45, determinou-se a citação do requerido para 

pagar o débito ou oferecer embargos.

Não foi possível a citação da parte requerida, pela falta de localização, 

conforme certidão de f. 56.

Mesmo após vários chamados da justiça, o feito aguardava manifestação 

da parte quanto à certidão de f. 67.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Deixo de condenar a parte requerente em custas e honorários por falta de 

triangularização processual.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58754 Nr: 1247-28.2013.811.0018

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
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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: Luiz Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de ação de Retificação de Registro Civil proposta por Luiz 

Barbosa da Silva, objetivando em síntese que a cidade onde é natural seja 

inclusa na certidão de casamento.

 Recebida a ação, ás f. 13, determinou-se a manifestação Ministerial.

Oficiado o cartório da cidade em que o autor alega ter nascido, o referido 

cartório informou às f. 24 a não localização da certidão de nascimento do 

autor naquela localidade.

Em seguida determinou-se a intimação da parte autora para que 

informasse qual o Cartório que registrou seu nascimento para as 

deliberações cabíveis.

O feito aguardava manifestação da parte quanto a certidão de f. 30 e 33.

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Sem custas ante a gratuidade da justiça.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71979 Nr: 2215-87.2015.811.0018

 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: GAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJG, DFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, TONI FERNANDES SANCHES - OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 D E C I S Ã OAtento aos andamentos processuais destes autos entendo 

necessário desvincular o feito em relação a Diogo Freitas Pinto, genitor da 

menor Isabelly Dos Santos Gerônimo, devendo as partes interessadas 

pugnarem em autos próprios acerca do reconhecimento da paternidade, 

alimentos, visitas etc,. Cuida-se a presente ação de RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C 

RETIFICAÇÃO DE NASCIMENTO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO 

LIMINAR.O requerido Eduardo contestou a ação, ás f. 114/123, 

reconhecendo a união com a autora pelo mesmo período informado na 

exordial e discorda dos demais pedidos (alimentos provisórios e 

indenização).Acolho em parte a preliminar arguida pelo requerido Eduardo 

acerca da conexão de autos, porém deixo de apensar os autos código 

71501 nestes autos, dado que o citado já possui sentença excluindo a 

paternidade do requerido.Assim constato que o nó górdio dessa lide recai 

sobre a partilha de bens, alimentos e os danos morais pugnados pela 

autora.Desse modo, entendo necessária tentativa de conciliar as partes 

junto à CEJUSC antes de deliberar sobre o assunto.FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS determino a retirada do requerido Diogo Freitas Pinto dos 

autos devendo o feito tramitar apenas em relação à requerente Gesiele 

Aliane da Silva e o requerido Eduardo José Gerônimo.1- Remetam-se os 

autos ao Centro de conciliação para tentativa de acordo.[...]– Não havendo 

composição entre as partes volte-me concluso para deliberar.Intime-se e 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 109217 Nr: 2644-49.2018.811.0018

 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: Neiva Dambróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do CPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM).INDEFIRO por ora o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. [...], nomeio como perito do juízo o Dr. Antonio de Padua Almeida 

Filho, que deverá servir escrupulosamente o encargo.Nos termos do artigo 

1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e ao teor da Resolução 

nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações e/ou 

ausência de profissionais especializados na jurisdição norte-interiorana do 

Estado de Mato Grosso, cujas declinações são frequentes.A perícia 

realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico perito nomeado, 

devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora agendada, devendo 

ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, do CPC). [...]). No 

mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 1563-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Stocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide de Quadros Zuconelli

 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:

 D E C I S Ã O

Considerando o transito em julgado do acórdão que reformou a decisão 

liminar deste Juízo, ei por bem designar audiência de justificação prévia.

Para tanto designo a data de 29.05.2018 às 13h30min para sua realização.

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 
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meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

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).

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10089 Nr: 22-71.1993.811.0018

 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: Lauro Sirena, Valentim Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Afonso de Albuquerque, Mauro 

Afonso de Albuquerque, Elvira de Affonso e Albuquerque, Rodolfo Von 

Ihering de Azevedo, Miguel Arcanjo Spada, Daisy da Cruz Gouveia Spada

 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: Alessandro Ribeiro Martins 

- OAB:MT0004112, Anderson Flavio de Godoi - OAB:MT0005010O, 

Elvira Afonso de Alburquerque - OAB:48.151 SP, Fernando jacob 

Filho - OAB:45.526 SP, Joaquim Jair Ximenes Aguiar - OAB:1.121 DF, 

Luiz Olavo de Macedo Costa - OAB:SP0029291, Rui Affonso de 

Albuquerque - OAB:SP0049748, Zaide Arbid - OAB:MT0001822O

 D E C I S Ã O

Diante da peculiaridade do pedido do patrono da parte autora, DEFIRO o 

pedido para adiar a realização da perícia designada por este Juízo.

Assim, DETERMINO a imediata intimação da empresa Real Brasil para que 

informe nova data para realização dos trabalhos, que deverá ocorrer a 

partir do dia 15 de maio de 2018.

Cientifique a empresa pericial nomeada, de que deverá informar 

previamente o Juízo e as partes acerca da nova data, com local e hora do 

início da prova.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81912 Nr: 2907-52.2016.811.0018

 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: Gabriel Batista Ribeiro Neto, Cleusa Maria Ciliato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gautier Faria Queiroz, Alessandra Cristina 

Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã OTrata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO com pedido de liminar, 

proposta por GABRIEL BATISTA RIBEIRO NETO, em face de GAUTIER 

FARIA QUEIROZ e ALESSANDRA CRISTINA DANIEL VERGUEIRO, todos 

qualificados nos autos.Sustenta o embargante que celebrou contrato de 

compra e venda de um imóvel, com a segunda embargada, no ano de 

2005.[...].É O BREVE RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente é 

imperioso ressaltar que os embargos de terceiro são manejáveis por 

quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse 

de seus bens por ato de apreensão judicial, nos termos do artigo 674, do 

Código de Processo Civil.Segundo Nelson Nery Júnior, os embargos de 

terceiros são uma “ação de conhecimento, constitutiva negativa, de 

procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de 

posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi 

injustamente imposta em processo de que não faz parte[...].FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que nos autos consta, DEFIRO 

LIMINARMENTE para expedição de mandado de manutenção de posse em 

favor do Embargante, suspendendo as medidas constritivas sobre o bem 

imóvel lote urbano matrícula n.2.471 do CRI de Juara-MT .Cite-se o 

embargado, para contestar, em 15 (quinze) dias (art. 679, CPC), 

consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Embargante Terceiro. 

Destacando que os Embargados têm advogados constituídos nos autos 

principais, a citação deverá ocorrer na pessoa do advogado.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32512 Nr: 573-89.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gautier Faria Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Cristina Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para manifestar nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42610 Nr: 3038-03.2011.811.0018

 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): Alessandra Cristina Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 D E S P A C H O

Cumpra-se a decisão anterior.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 3127-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermogenio Francisco Santos, Aparecido Alves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 D E C I S Ã O

Primeiro, no que tange ao pedido de parcelamento de custas e taxas, 

tenho que cabível tal requerimento, eis que expresso no novo código de 

ritos(art. 98, §6º do CPC). Desse modo, defiro o parcelamento das custas 

iniciais em 06 (seis) vezes, devendo a parte autora ser intimada para seu 

recolhimento.

Por orientação do Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio 

da presente decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no 

e-mail: dca@tjmt.jus.br, para os lançamentos necessários quanto ao 

parcelamento das custas processuais.

Outrossim, considerando a situação fática narrada pelo requerente em 

petitório de f. 335-336, DETERMINO que seja revigorada a liminar 

concedida em decisão de f. 122 em seu favor.

Para tanto, deverão ser arrancadas as placas colocadas por terceiros, eis 
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que conforme determinado na liminar “determino a imutabilidade da área, 

ficando as partes impedidas de proceder a qualquer alteração/atividade da 

mesma, sob pena de multa...” (f. 122).

Determino ainda que seja (m) identificada (s) a (s) pessoa (s) que 

estiverem descumprindo a ordem judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107026 Nr: 1651-06.2018.811.0018

 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: ZTE DO BRASIL, Industria, Comercio, Serviços e 

Participações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélvio Santos Santana - 

OAB:353.041-A, Paulo T. Vasconcellos - OAB:236.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 4458-67.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner, Guiomar Izabel Laner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complemento de diligencias, conforme informado pelo Nobre Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80054 Nr: 1994-70.2016.811.0018

 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: Jan Carlos Marques Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de oficio pelo INSS, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86504 Nr: 5531-74.2016.811.0018

 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: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armando Quintana Guinossi rep. por 

Irene Mª do Nascimento Quintana, Antonio Carlos do Nascimento Quintana, 

Evandro Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

 Proceda o cadastramento do patrono da parte requerida.

Acolho a justificativa da parte autora quanto ao não comparecimento à 

sessão do CEJUSC.

Assim, a fim de dar continuidade no feito, DETERMINO a citação da parte 

requerida para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Em seguida, intime-se a parte autora, para que no mesmo prazo, caso 

queira, apresente impugnação à contestação.

Após, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Por fim, conclusos para deliberação.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85206 Nr: 4759-14.2016.811.0018

 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: Maria Jorge Teixeira

 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:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a requerida a pagar a requerente Maria Jorge Teixeira o 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos 

termos do art. 143, da lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês 

(R$ 937,00), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I, do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148, do STJ e juros de mora 

devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir 

de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, 

c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da 

Súmula 204, do STJ.Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. 

I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 

1000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 970.950.441-04.Nome 

da Mãe: Felomena Jorge Preguiça.Nome do segurado: Maria Jorge 

Preguiça.Endereço do segurado: Chácara 11, Cruzeiro do Sul, Zona Rural, 

Juara-MT.Benefício concedido: aposentadoria por idade rural.Renda 

mensal atual: Um salário mínimo (R$ 937,00). DIB: 04/10/2016 – data do 

requerimento administrativo ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de 

Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63893 Nr: 1270-37.2014.811.0018

 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: Elezeel Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbiton Hormung, Aparecida Martins Hormung

 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: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 DESPACHO

 Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mesmo prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41563 Nr: 2003-08.2011.811.0018

 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: Divino Onofre, Leni Rocha Medrades Onofre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gumercindo Muniz Sampaiore- 

Guiomar Costa Freire Sampaio, Luiz Magno Vieira da Silva, Madeireira 

Juara Ltda, Maria Aparecida Onofre da Silva, Jose Donizete Damacena, 

Solange Luiz Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.225/226, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63456 Nr: 871-08.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Pilocelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Augusto Streit

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o Executado foi devidamente citado, conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça fl.27, no entanto deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação. Desse modo, promovo vistas aos 

patronos da parte exequente para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64597 Nr: 1908-70.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cicero da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.115, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65300 Nr: 2501-02.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda, Adriano 

Volpe Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Antines Carniel, Luciana de 

Oliveira Araújo Carniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.73, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44011 Nr: 1121-12.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcileide Arroio Zampar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Secretaria Municipal de Saúde de Juara-MT- rep. Prefeito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32109 Nr: 462-08.2009.811.0018

 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: DISVAL - Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Certifico que tendo em vista que não houve a intimação da parte 

requerida, na pessoa de seus procuradores, promovo o feito ao setor 

competente para que seja procedido nova intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60862 Nr: 3479-13.2013.811.0018

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, JCA, JCA, GCP, JP, JCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJA, GP, JCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A, 

Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação cominatória de medida de proteção, proposta pelo 

Ministério Público, em defesa dos direitos das infantes Janyni Cristina 

Alves, Jaqueline Cristina Alves e Jhenifer Cristina Ochoa, em face de 

Nilton Jose Alves, Gerson Pereira e Janaina Cristina Ochoa, todos 

devidamente qualificados na exordial.

Às f. 461, o Ministério Público informou, através do ofício de nº 

206/2016-CTJ, a institucionalização das menores Jaqueline Cristina Alves, 

Janyni Cristina Alves e Jeniffer Cristina Ochoa na Casa de Passagem 

Francisca Isaura Moreira, na data de 27/04/2016.

Às f. 482, o Ministério Público informou que a tia paterna da menor Jhenifer 

Cristina Ochoa, a Sra. Ellen Rubia Diniz, entrou em contato demonstrando 

interesse em obter a guarda provisória de sua sobrinha. Assim, o parquet 

requereu a realização do estudo psicossocial com a Sra. Ellen Rubia Diniz, 

visando averiguar o possível desabrigamento da menor.

Às f. 496/494, foi juntado relatório de estudo psicossocial informando que 

o infante Jefferson Pereira dos Santos está recebendo o cuidado 

necessário de seus guardiões.

Às f. 499 e 503/504 informaram que as menores Jaqueline e Janyni 

manifestaram o desejo de não morarem com o genitor, tendo em vista que 

o mesmo teria sido o responsável pela morte da madrasta.

Às f. 511/512, foi reiterado a manifestação do Ministério Público para a 

realização de estudo psicossocial com a genitora Janaína Cristina Ochoa, 

visando aferir se esta possui condições de reaver a guarda das menores

Às f. 520/522 fora anexado aos autos o Relatório Psicológico do Setor 

Técnico Especializado da Comarca de Ivaiporã/PR, em que ao final a 

equipe se manifestou favorável à concessão imediata da guarda 

provisória da infante Jhenifer Cristina Ochoa ao casal Ellen e Sérgio, 

reconhecidos como tios paternos da criança.

 Às f. 524/526 fora acostado o Estudo Social, também realizado pela 

equipe da Comarca de Ivaiporã/PR, e ao final a equipe sugeriu o imediato 

desacolhimento da criança Jhenifer, com consequente entrega aos tios 

paternos, com supedâneo no artigo 33 da Lei 8.069/90.

Às f. 530/531 o Ministério Público manifestou pela concessão da Guarda 

Provisória aos tios paternos Ellen Rúbia Diniz e Sérgio Roberto Goés.

Às f. 532 foi determinado o estudo psicossocial com a genitora das 

menores, Janína Cristina Ochoa, a fim de verificar se a mesma possui 

condições de reaver a guarda das crianças abrigadas. O estudo foi 

realizado conforme fls. 535/536, e a equipe deste juízo se manifestou 

alegando que a genitora Janaína apresenta condições de reaver a guarda 
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das filhas, porém desde que a família receba acompanhamento da equipe 

multidisciplinar, que as menores Janyni e Jaqueline continuem a participar 

das atividades do CRAS e CREAS e acompanhamento psicológico e, que a 

genitora realize tratamento para Alcoolismo.

Foram realizados o total de 6 estudos na residência da genitora, do qual 

se verificou positiva a convivência das menores com a genitora.

Em decisão de f. 539-540 determinou-se o desacolhimento da menor 

Jhenifer Cristina Ochôa, e foi deferida sua guarda provisória em favor de 

Ellen Rúbia Diniz e Sérgio Roberto Goés, os quais são tios paternos da 

menor.

Às f. 601 consta informação de que a genitora Janaína mudou-se desta 

Comarca para a capital Cuiabá-MT levando consigo as menores Janyni 

Cristina e Jaqueline Cristina, bem como constam informações de que os 

menores Gabrielly Cristina e Jeferson Pereira onde oi observado pela 

equipe que as crianças estão recebendo os cuidados necessários para o 

desenvolvimento saudável.

Instado a manifestar, o MPE pugna pela decretação de revelia do genitor 

Nilson José Alves, citado via edital. Pugna ainda pela realização de estudo 

psicossocial com os mneores Gabrielly Cristina e Jeferson Pereira e a 

expedição de ofício ao Conselho Tutelar para que informe o novo 

paredeiro das menores Jaqueline e Janyni.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

A adoção de medidas protetivas à criança ou adolescente em situação de 

risco tem previsão legal. Nesse passo ressalto que o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA -Lei 8.069/90), em seu artigo 101, VII prevê o 

acolhimento institucional como medida protetiva aplicável nos casos em 

que o menor tenha seus direitos ameaçados ou violados.

 Trata-se de medida provisória e excepcional, e que no caso em 

discussão foi necessária em razão da situação de risco apresentada 

pelos menores, que após assistidas e direcionadas, regressaram ao 

convívio familiar.

Consubstanciado nesse entendimento, os artigos 4º, 86, 101 e 129 do 

ECA, além de priorizarem os direitos dos menores, preveem políticas e 

diretrizes de atendimento de modo a operacionalizar a proteção ofertada 

constitucionalmente, promovendo a assistência não apenas ao menor, 

como também ao núcleo familiar como um todo.

Diante de tais informações, vejo razoabilidade no pleito do Ministério 

Público, já que no presente caso a proteção à adolescente pode ser 

inferida dentre o próprio rol do art. 101 do ECA, a fim de prevenir qualquer 

risco à menor, possuindo a necessidade de aplicação de medida de 

proteção a com respaldo legal nos artigos 196 e 227, ambos da CF/88, in 

verbis:

“É DEVER DA FAMÍLIA, DA SOCIEDADE E DO ESTADO assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o DIREITO à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (grifo nosso)

No caso, havendo informações de que os menores se encontravam em 

possível situação de risco, tornou-se imprescindível a aplicação de medida 

protetiva a fim de averiguar a sua integridade física e psíquica, nos termos 

dos artigos 98 e 101 do Estatuto da Criança e Adolescente, in verbis:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados:

(...)

III - em razão de sua conduta.”

“Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 

autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas:

(...)

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; (...)” (grifo nosso)

Assim, durante o trâmite processual, ocorrendo o acompanhamento 

frequente dos menores por equipe multidisciplinar que demonstraram a 

mudança de comportamento da genitora com seus filhos, bem como a 

transferência da guarda para entes familiares próximos, não havendo 

motivos para prosseguir a demanda.

A jurisprudência tem sinalizado que a institucionalização de crianças e 

adolescentes é medida excepcional, considerada a ultima ratio, sendo 

possível somente após o fracasso de outras tentativas menos invasivas 

de assistência. Nesse sentido:

 APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA DE MENORES. SUGESTÃO DE 

ABRIGAMENTO FORMULADA PELO PARQUET NÃO ACOLHIDA. MEDIDA 

EXTREMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO VERIFICADA. PREVALÊNCIA DA 

FAMÍLIA NATURAL. DIREITO AO CONVÍVIO FAMILIAR. 

PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

institucionalização é medida extrema, que deve ser usada como ultima 

ratio, porquanto existem uma séria de medidas que podem ser adotadas 

afim de superar a situação do caso concreto, sobretudo no que tange na 

garantia da convivência familiar, prevista nos art. 19,§3º e 4º do ECA; a 

criança tem direito a ser criada e educada no seio de sua família, 

usufruindo da convivência familiar e comunitária (ECA, art. 19); 

corroboram para este entendimento, a realização de acompanhamentos 

psicológicos e inspeções, sem prévio aviso, na residência da genitora por 

quase 1 ano, que resultaram na constatação de ausência de qualquer 

irregularidade, sendo que as crianças estavam bem cuidadas, com claro 

ótimo relacionamento com a mãe, casa limpa e organizada, e melhora em 

seu comportamento conforme laudos de fls. 444, 460/461, 465, 469/470, 

483, 491, 497, 515/516 e 546/547. Em relação ao prequestionamento, de 

todo sabido que o órgão julgador não está obrigado a apresentar todos os 

dispositivos legais pertinentes ao julgado para formar sua convicção. De 

outro lado a ausência de tais requisitos não impede, da utilização dos 

recursos junto às cortes superiores, desde que, comprove, efetivamente, 

serem ignorados tais diplomas. (TJMT; APL 33155/2015; Juara; Rel. Des. 

Sebastião de Moraes Filho; Julg. 15/07/2015; DJMT 21/07/2015; Pág. 25)

Por fim, com relação ao pedido Ministerial retro, conforme dito não há 

motivação para estender esta lide, eis que aparentemente todos os 

infantes estão devidamente assistidos por seus guardiões.

Sendo assim, inexistindo qualquer das causas ensejadoras de suspensão 

ou perda do poder familiar, extinguir o feito é medida que se impõe.

Em caso de necessidade de novas medidas, ou ainda pleitos de guarda, o 

pedido será proposto e analisado na Comarca onde residem os menores 

atualmente.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido inicial de 

medida específica de proteção, extinguido o feito com resolução do mérito 

nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Ciências ao MPE e a Defesa.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-29.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente endereço atualizado do Executado, sob pena de extinção 

e arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56655 Nr: 2858-50.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Promovo a intimação da advogada do réu para se manifestar acerca do 

oficio de fls: 350/351.

Comarca de Juína

1ª Vara

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 457 de 691



Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000448-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA MARCELINO DA SILVA OAB - 032.484.169-80 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. C. J. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000448-68.2018.8.11.0025 AUTOR: Adrina 

Victoria Marcelino da Silva RÉU: Silvio Pinto Caldeira Junior EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS VISTOS. Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por 

Adrina Victoria Marcelino da Silva, neste ato representada por sua 

genitora, Patricia Aparecida Marcelino da Silva, em face de Silvio Pinto 

Caldeira Junior, pretendendo o recebimento dos três últimos meses 

referentes às parcelas alimentícias fixadas em sentença prolatada nos 

autos de cód. 102168, totalizando o valor de R$ 1.477,36 (um mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos). Processe-se 

em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015. Da análise da petição inicial verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial e, nos termos do artigo 528 do CPC, 

determino a citação/intimação do executado pessoalmente para, em 3 

(três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de prisão civil até a integral quitação do débito, ou 

por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do CPC. No ato 

citatório deverão constar todas as advertências legais. Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Defiro o benefício da justiça gratuita na medida 

em que a requerente é pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, 

assim, de meios para arcar com as despesas do processo sem se privar 

dos recursos indispensáveis à sua manutenção. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juina/MT, 4 de abril de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

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)

 

Intimar a advogada POLIANE DE BRITO BATISTA para comparecer junto 

com a autora na Secretaria da 1ª Vara para assinatura e retirada do 

Termo de Curatela Provisória, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113548 Nr: 4793-02.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVAL DE SOUZA MAGALHÃES, EDER LUIZ WEBER, 

DEBORA DUARTE GOMES, DULCINELE JUNGLES MARTINS, DAMIÃO 

CELSO MOUREIRA XAVIER, DEVANIR DE CARVALHO, CLAUDETE 

BURIOLA, CLODOVEO BELIZARIO DA SILVA, CLAUDINEI PINTO PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Vistos [...] Afirmam os autores que em seu entender é desnecessária a 

liquidação, o que de per si já revela o erro de premissa em que se 

baseiam, porque, muito ao reverso do que dizem, o acórdão liquidando não 

traz um título hábil e certo a ser executado, exatamente porque a decisão 

foi condicional, e, nesse diapasão, se não apuradas as diferenças e 

comprovadas as deflações salariais, coisa alguma haverá de se 

quantificar, conduzindo a um non liquet executório.Vale dizer: nem se 

disse que há direito a recomposição salarial, e tampouco que ela seria de 

11.98%, razão porque inexiste essa premissa fática suscitada na peça de 

liquidação.Noutro passo, não há razão alguma a se determinar que o 

Município junte holerites dos autores, se eles coligiram aos autos suas 

fichas funcionais de pagamento, extraídas do próprio sistema eletrônico 

da Prefeitura Municipal, constando a evolução salarial de cada um no 

período de 2010/2015, como se vê das fl. 27/125. Entretanto, saber como 

e em que datas deram-se os pagamentos salariais do período enfocado 

(março a julho de 94) é ponto essencial à elucidação da quaestio, como 

apontou-se no próprio acórdão exequendo, assim como é essencial que 

se explicite que índices foram usados para correção salarial mês a mês 

(vigia o gatilho salarial automático pela alta inflação mensal), razão porque, 

recebo o presente incidente de liquidação por arbitramento e nos termos 

do art. 510 do NCPC, determino a intimação do Município de Juína a carrear 

aos autos, pena de busca e apreensão, informações oficiais sobre a data 

de pagamentos e índices de correção salarial usados no período em que 

vigeu a Unidade Real de Valor (URV) como fator de conversor da moeda 

vigente para aquela que estava em vias de se constituir (Plano 

Real/94).Prazo de 15 dias.No mesmo prazo, em querendo, deverá a 

municipalidade apresentar cálculos/pareceres contábeis sobre as 

diferenças salariais perquiridas. Carreados os documentos e pareceres 

aos autos, manifestem-se os autores.

Empós, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113548 Nr: 4793-02.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVAL DE SOUZA MAGALHÃES, EDER LUIZ WEBER, 

DEBORA DUARTE GOMES, DULCINELE JUNGLES MARTINS, DAMIÃO 

CELSO MOUREIRA XAVIER, DEVANIR DE CARVALHO, CLAUDETE 

BURIOLA, CLODOVEO BELIZARIO DA SILVA, CLAUDINEI PINTO PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Processo nº: 4793-02.2015.811.0025 (Cod. 113548)

Requerentes: Edeval de Souza Magalhães e Outros

 Requerido: Município de Juína/MT

Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento que, 

em obediência ao comando exarado no acórdão proferido pela 1ª Câmara 

de Direito Público do Sodalício Estadual, foi instaurado como incidente 

prévio à execução do decisum que condicionou o reconhecimento das 

diferenças salariais provenientes de perdas inflacionárias derivadas da 

conversão da moeda nacional (cruzeiro real para URV), havida no ano de 

1994, à fase prévia de liquidação de sentença, porque, não obstante 

tenha reconhecido que a defasagem é notória e indiscutível, nem todas 

categorias do funcionalismo público fazem jus ao percentual de correção, 

mas somente aquelas que recebiam seus soldos nos moldes dos 

repasses orçamentários via duodécimos, no 20º dia de cada mês 

vincendo (art. 168 da CR/88)e mesmo assim haveria de se aferir qual a 

defasagem concretamente havida, já que a aplicação genérica do 

percentual de 11.98% é equivocada e contrária ao entendimento sumulado 

na Corte.

Afirmam os autores que em seu entender é desnecessária a liquidação, o 

que de per si já revela o erro de premissa em que se baseiam, porque, 

muito ao reverso do que dizem, o acórdão liquidando não traz um título 

hábil e certo a ser executado, exatamente porque a decisão foi 

condicional, e, nesse diapasão, se não apuradas as diferenças e 

comprovadas as deflações salariais, coisa alguma haverá de se 

quantificar, conduzindo a um non liquet executório.
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Vale dizer: nem se disse que há direito a recomposição salarial, e 

tampouco que ela seria de 11.98%, razão porque inexiste essa premissa 

fática suscitada na peça de liquidação.

Noutro passo, não há razão alguma a se determinar que o Município junte 

holerites dos autores, se eles coligiram aos autos suas fichas funcionais 

de pagamento, extraídas do próprio sistema eletrônico da Prefeitura 

Municipal, constando a evolução salarial de cada um no período de 

2010/2015, como se vê das fl. 27/125.

Entretanto, saber como e em que datas deram-se os pagamentos salariais 

do período enfocado (março a julho de 94) é ponto essencial à elucidação 

da quaestio, como apontou-se no próprio acórdão exequendo, assim como 

é essencial que se explicite que índices foram usados para correção 

salarial mês a mês (vigia o gatilho salarial automático pela alta inflação 

mensal), razão porque, recebo o presente incidente de liquidação por 

arbitramento e nos termos do art. 510 do NCPC, determino a intimação do 

Município de Juína a carrear aos autos, pena de busca e apreensão, 

informações oficiais sobre a data de pagamentos e índices de correção 

salarial usados no período em que vigeu a Unidade Real de Valor (URV) 

como fator de conversor da moeda vigente para aquela que estava em 

vias de se constituir (Plano Real/94).Prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, em querendo, deverá a municipalidade apresentar 

cálculos/pareceres contábeis sobre as diferenças salariais perquiridas. 

Carreados os documentos e pareceres aos autos, manifestem-se os 

autores.

Empós, conclusos.

Juína/MT, 10 de abril de 2018.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 83253 Nr: 3466-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO MASSAYASHI KUBOTA, TANIA MARIA 

CAMPOS KUBOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 DECISÃ: "Vistos em correição.Cuida-se de ação executiva em que o 

Executado ofereceu bens à penhora em 02/02/2012, consistente em 50 

(cinquenta) vacas gorda para abate, com idade entre 3 a 5 anos (fls. 

35/36).Para fins de satisfação do crédito exequendo, o Exequente 

requereu em 16/09/2013 a adjudicação dos bens (fls. 41/44).Contudo, 

considerando a natureza, as características dos bens oferecidos, bem 

como que já decorreram mais de 05 (cinco) anos desde o oferecimento da 

penhora, INTIME-SE o Executado para, em 05 (cinco) dias, apresentar 

extrato do INDEA/MT com a discriminação dos semoventes que são de sua 

propriedade.Caso o Executado não cumpra a determinação supracitada no 

prazo, OFICIE-SE o INDEA/MT solicitando as informações. Com a vinda das 

informações voltem-me os autos conclusos para apreciação dos demais 

pedidos.Às providências.Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122763 Nr: 3122-07.2016.811.0025

 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: ABESSONIA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. FELIPE CONFECÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: "Vistos em correição. Trata-se de ação de repetição de 

indébito c/c danos morais proposta por ABESSONIA SANTOS DA SILVA 

em desfavor de A.F. CONFECÇÕES EIRELI, já qualificados nos autos.A 

ação foi distribuída em 08 de agosto de 2018.

Contudo, a parte autora manifestou-se em 25/07/2017 requerendo a 

desistência da ação, alegando a impossibilidade financeira de prosseguir 

com os autos (fls. 90/92).Em seguida, vieram-me os autos para 

apreciação.Breve relato. Decido.Com efeito, não há óbice ao acolhimento 

do pedido de fls. 90/92. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, 

razão por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, condeno a requerente ao pagamento de custas judiciais e 

taxa judiciária, conforme determinação contida no artigo 90, 

NCPC.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Juína/MT, 28 de 

fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109100 Nr: 2140-27.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIANE MUFATTO DE FARIAS, JOSÉ 

JESUÍNO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar as 

Partes para que, no prazo de 10 (dez) dias manifestem se pretendem a 

produção de outras provas, indicando em caso positivo, a Pertinência e 

Objetivo de sua realização, sob pena de preclusão, conforme despacho 

fls.103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119963 Nr: 1385-66.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DE AMARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: "Vistos em correição. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA em desfavor de FABIO JUNIOR DE AMARANTES, já qualificados 

nos autos.A ação foi distribuída em 25 de abril de 2016.Contudo, a parte 

autora manifestou-se em 27/09/2017 requerendo a desistência da ação 

(fl.61).Em seguida, vieram-me os autos para apreciação.Breve relato. 

Decido.Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido de fl.61. Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os fins 

do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por que JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento de custas judiciais e taxa 

judiciária, conforme determinação contida no artigo 90, NCPC.Determino a 

baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111248 Nr: 3205-57.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA, GISELE RODRIGUES 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, recolha o valor da 

diligência correspondente para expedição de Mandado de Penhora e 

Avaliação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES, PEDRO JUNIOR 

SIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO os réus 

PEDRO JUNIOR SIARA, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (mediante 

paga ou promessa de recompensa e vingança) e IV (dissimulação), do CP, 

c/c as disposições e gravames da Lei n. 8.072/1990, bem como SAMUEL 

ALVES DOS SANTOS, MAILSON JOSÉ DE SOUZA e JOICEMARA 

BALTAZAR DE MORAES, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I 

(mediante paga ou promessa de recompensa) e IV (dissimulação), do CP, 

para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, 

oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão 

acusatória deduzida nesta ação penal. Ressalto que nesta decisão de 

pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida 

pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos 

jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não 

dessa acusação.5. DA FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, 

considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase 

do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes 

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 (art. 422 do CPP).Após, 

CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.6. DOS PEDIDOS DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Considerando que não houve 

alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados 

pelas razões já constantes nas decisões que decretaram a prisão 

preventiva em 03.09.2017, bem como que as manteve às fl. 818/819, as 

quais faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica 

de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas 

Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, 

unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre 

marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.INTIMEM-SE as partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48603 Nr: 2780-40.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95434 Nr: 3701-57.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 36963 Nr: 974-38.2007.811.0025

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117956 Nr: 247-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON MENDES DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 031/2018-CA

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GEAN GARCIA DE FREITAS 

BEZERRA, MMº. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTTUIÇÃO 

LEGAL DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará participando 

da reunião do Comitê Gestor no NUPEMEC, em Cuiabá/MT nos dias 16 a 

18-04-2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 16 a 18/4/2018.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 11 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Subst. Legal

Edital

SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO DOS INTERESSADOS NO SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

(JUSTIÇA COMUNITÁRIA) DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EDITAL Nº 002/2018

De ordem da Excelentíssima Doutora Edna Ederli Coutinho – Meritíssima 

Juíza de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, 

Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital nº 
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06/2018/JC/PRES de 25/01/2018, do Egrégio Tribunal de Justiça, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10189, em 30/01/2018, e 

Edital nº 17/2018/OGTJ de 06/03/2018, do Egrégio Tribunal de Justiça, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10214, em 09/03/2018, 

concernente à seleção para recrutamento dos interessados no Serviço 

Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania (Justiça 

Comunitária) do Estado de Mato Grosso, pelo presente edital torna pública 

a relação Definitiva dos Candidatos que tiveram suas inscrições deferidas:

 INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Nº INSCRIÇÃO

001

002

003

Insta consignar que do Edital nº 001/2018, o qual tornou pública a relação 

Provisória dos Candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e 

indeferidas, conforme publicação no D.J.E nº 10229, em 05/04/2018, 

houve, tempestivamente, interposição de recurso pela recorrente da 

Inscrição nº005, porém fora negado provimento pela Comissão de Apoio, 

tendo em vista que não preencheu uma das condições exigidas no 

subitem 3.2 do Edital nº 006/2018/JC/PRES, por tratar-se de rol taxativo.

Assim, pelo presente, ficam convocados os interessados que tiveram as 

inscrições deferidas a comparecerem na primeira etapa da seleção, sendo 

de cunho classificatório (prova objetiva e discursiva) no local, data e 

horário especificados abaixo para aplicação da prova, bem como, 

observar o seguinte:

LOCAL: Promotoria de Justiça da Comarca de Mirassol d’Oeste

ENDEREÇO: Av. Presidente Tancredo Neves, nº 5711, Bairro: São José, 

em Mirassol D’Oeste-MT.

DATA: 26/05/2018

HORÁRIO: 09:00 às 12:00 horas.

A ausência do interessado no local e horário designado para a realização 

das provas importará na eliminação do candidato ao recrutamento seletivo.

A duração das provas será de três horas.

O interessado deverá comparecer ao local designado para prestar as 

provas objetiva e discursiva com antecedência mínima de trinta minutos 

para o início, munido de caneta esferográfica de tinta azul, ou preta, e 

original de documento oficial de identidade, com fotografia e assinatura.

Caso o interessado esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá fazê-lo 

com documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 

expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com documento que 

contenha foto.

Não serão aceitos como documento de identidade: certidão de nascimento, 

CPF, título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados.

 A prova objetiva conterá quatro questões de múltipla escolha, com 

conteúdos afetos às atribuições da Justiça Comunitária, previstas na Lei 

n. 8.161/2004, com as alterações da Lei 10.283/2015, e no Regimento 

Interno da Justiça Comunitária do Estado de Mato Grosso, e deste Edital, 

sendo atribuídos dez pontos para cada questão assinalada de acordo com 

o gabarito.

 A prova discursiva será constituída de uma redação sobre um tema 

relacionado à Justiça Comunitária, contendo o mínimo de 10 linhas e o 

máximo de 30 linhas. O interessado deverá fazer uma produção textual em 

língua portuguesa, baseada em uma proposta, devendo identificar o tema, 

definir uma perspectiva adequada de abordagem, atender ao gênero 

solicitado, desenvolver o tema mobilizando os recursos linguísticos, 

textuais e argumentativos que possibilitem um texto claro, coeso e 

coerente. A pontuação máxima na prova discursiva será de sessenta 

pontos.

Não será permitido qualquer tipo de consulta.

A habilitação na seleção de Agentes de Justiça e Cidadania não gera 

direito à convocação, que se fará na conveniência e necessidade da 

Administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas, devendo, contudo, 

observar preenchimento de todas as condições exigidas no Edital nº 

06/2018/JC/PRES.

Serão considerados classificados os interessados que obtiverem, no 

mínimo, cinquenta por cento de acerto em cada uma das provas, 

totalizando, portanto, na somatória das duas notas, vinte pontos na prova 

objetiva e trinta pontos na discursiva.

Os interessados que não atingirem a pontuação referida no subitem 

anterior, não participarão da segunda etapa eliminatória (entrevista).

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 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, 

aos dez (10) dias do mês de abril (04) de dois mil e dezoito (2018). Eu, 

Marisa Minowa, analista judiciária, membro da Comissão de Apoio à 

Seleção para Recrutamento dos Interessados no Serviço Voluntário, que 

digitei.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito e Coordenadora da Justiça Comunitária

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230856 Nr: 2300-94.2015.811.0011

 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: Marinete Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Autos nº 2300-94.2015.811.0011 (Código: 230856)

Vistos.

Em primeiro plano, deixo consignado que as circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, razão por que 

passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

Nesse desiderato, vislumbro que a parte requerente pugnou pela 

produção de prova testemunhal, ao passo que a requerida não o fez, 

consoante petitório de fls. 62/62-v°.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) a existência de 

coisa hábil ou suscetível de usucapião; 2) a posse e a sua respectiva 

natureza exercida sobre a área em litígio pela parte autora; 3) a data em 

que tal fato se deu; 4) existência de vício possessório e seu conhecimento 

pela autora.

Vale ressaltar que, por se tratar de posse, a prova oral singulariza-se na 

capacidade de esclarecer os fatos, conjugada, é lógico, à prova 

documental já produzida.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19/04/2017, às 

13h00min, sendo que o rol de testemunhas como já foi apresentado no 

petitório de fls. 62/62-v°, promova-se a sua intimação, devendo-se constar 

as advertências de praxe. Caso haja interesse na substituição do rol, 

deverá o fazer dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento.

INTIME-SE a DPE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240892 Nr: 3364-08.2016.811.0011

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim & Promocena Ltda-EPP, Gerson 

Natalino Promocena, Deosdete Vieira de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Fabiula Muller Koenig - OAB:MT/22.165-A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:19.356, MARCELA APARECIDA CARDOSO - OAB:19356/O

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 (cinquenta reais), de 
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acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

intimação das partes requeridas, devendo juntar aos autos o comprovante 

do pagamento para posterior cumprimento. Igualmente fica o Procurado 

intimado de que foi expedido carta precatória para a comarca de 

Araputanga-MT para intimação do requerido Gerson devendo Vossa 

Senhoria efetuar o devido preparo para posterior encaminhamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255805 Nr: 5939-52.2017.811.0011

 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: Antonio dos Anjos Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darley Ortiz, Departamento de Transito do 

Estado de Mato Grosso -DETRAN, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O, Mário Lúcio 

Franco Pedrosa - OAB: 5.746

 Certifico que intimo o procurador das partes requeridas da r. decisão de 

fl. 41, disponível também no site do TJMT. Querendo este procurador fica 

intimado para se manifestar acerca do pedido de desistência de fl. 

36/36-vº, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

anuência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227879 Nr: 681-32.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSA, Dayane Cristina Schuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.94 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria redesignou a 

data 25/05/2018 às 10hs20min para a realização da perícia médica da 

parte autora a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade e 

Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134 

, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 42 Nr: 18-65.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO TOMAZ SOUTO, RIOLANDO 

CORREA SOUTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Certifico que intimo os procuradores das partes do teor da r. decisão de 

fl. 352, disponível também no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256439 Nr: 262-07.2018.811.0011

 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: Erivaldo Candido de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.37/39 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 25/05/2018 às 09 horas para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233650 Nr: 4000-08.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Fuzaro Bernardelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora do retorno dos autos do 

TJMT. Em nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, os autos 

serão arquivados com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257782 Nr: 832-90.2018.811.0011

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Dias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do Procurador da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

50,00 (cinquenta reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do 

site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257938 Nr: 888-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosair Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO 

- OAB:31.464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o Procurador da parte autora para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação da parte requerida, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255088 Nr: 5631-16.2017.811.0011

 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: Guilherme Palermo Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O
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 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.85/86 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 25/05/2018 às 10h40min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , devendo o Procurador da parte autora 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir. Igualmente fica o Procurador da parte requerida 

intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao 

Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 6129 Nr: 1023-68.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir Capelari - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Certifico que intimo o procurador da parte executado do teor da r. 

sentença de fl. 54.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 5585 Nr: 701-48.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. S. da Silva Supermercado - F. I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Certifico que intimo o procurador da parte executado do teor da r. decisão 

de fls. 69, disponível também no site do TJMT. Neste sentido fica este 

procurador intimado para se manifesta acerca da prescrição intercorrente 

no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253618 Nr: 5045-76.2017.811.0011

 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: Robson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls.103/105 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta 

Secretaria designou a data 25/05/2018 às 09h40min para a realização da 

perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio 

do Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , devendo o Procurador da parte autora 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir. Igualmente fica o Procurador da parte requerida 

intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao 

Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257256 Nr: 587-79.2018.811.0011

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Divino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do Procurador da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

250,00 (duzentos cinquenta reais), de acordo com o provimento 07/2017, 

por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) 

para cumprimento do mandado de citação e demais atos, devendo juntar 

aos autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 118000 Nr: 3782-53.2010.811.0011

 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: Joana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 215/216 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 05/06/2018, às 13h45 min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 540 Nr: 57-13.1997.811.0011

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SÃO FRANCISCO CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7.597-B, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A, Sisane Vanzella 

- OAB:5971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimação do procurador da parte exequente do teor da r. decisão de fl. 

377, disponível no site do TJMT e pesquisa de fl. 378. Fica este procurador 

intimado para que indique outros bens à penhora no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257166 Nr: 555-74.2018.811.0011

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Gustavo Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do Procurador da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

50,00 (cinquenta reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do 

site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 257539 Nr: 692-56.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Zuchieri Gondim, Carolina Zuchieri 

Gondim, Paulo Robson Carneiro Gondin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:MT- 8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o Procurador da parte autora para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação da parte requerida, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233368 Nr: 3815-67.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3815-67.811.0011 Código 233368

ESPÉCIE: Ação de Execução Fiscal

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Edson da Silva

INTIMANDO(A, S): Edson da Silva, Cpf: 53609948191 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Jesulina Saraiva de Matos, Nº 52, Bairro: 

Parque Morumbí ii, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 511,33 (quinhentos e onze Reais e trinta e três 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 11 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246097 Nr: 1140-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinir Chaves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bento Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada por meio de seu (ua) advogado 

(a), para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis 

Reais e oitenta e cinco centavos) a que foi condenado nos termos de r 

sentença. Este Valor deverá ser recolhido num único boleto discriminando 

o valor das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link ”EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes 

). Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Mirassol D´Oeste.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246097 Nr: 1140-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinir Chaves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bento Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Autos nº. 1140-63.2017.811.0011 (Código: 246097)

 Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há comprovação documental quanto à 

residência e documentação pessoal da autora.

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.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31415 Nr: 2109-93.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 2109-93.2008.811.0011 cód. 31415

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): A Fazenda do Município de Mirassol D`Oeste

EXECUTADO(A, S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/06/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 22.334,47

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 09/05/2018, às 14h00min horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 23/05/2018, às 14h00min horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Av. Joaquim Cunha, 595, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT Cep:78280000, Fone: (65) 3241-1391

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01 (Um) Lote 05 da Quadra C, situado na Rua 

Afonso Pena, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área 

de 360,18 m2, sendo a frente para a Rua Afonso Pena, Fundos para o 

Lote 16; Lado Direito para o Lote 01 e 02 e o Lado Esquerdo para o Lote 

06, o mesmo não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto 

e asfalto, não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 06 da Quadra P, situado na Avenida Acrizio Leite de 

Oliveira, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 

326,25 m2, sendo a frente para a Rua Afonso Pena, Fundos para o Lote 

02; Lado Direito para o Lote 05 e o Lado Esquerdo para o Lote 07, o 

mesmo não possui esgoto e asfalto, não possui calçamento e poço nem 

tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 05 da Quadra A, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 403,00 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para a Chácara; 

Lado Direito para o Lote 06 e o Lado Esquerdo para o Lote 04, o mesmo 

não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, 

não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 06 da Quadra A, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 403,00 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para a Chácara; 

Lado Direito para o Lote 07 e o Lado Esquerdo para o Lote 05, o mesmo 

não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, 
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não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 08 da Quadra A, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 398,78 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para a Chácara; 

Lado Direito para a Rua Juscelino Kubitscheck e o Lado Esquerdo para o 

Lote 07, o mesmo não possui iluminação pública, rede de água, telefone, 

esgoto e asfalto, não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 07 da Quadra A, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 403,00 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para a Chácara; 

Lado Direito para o Lote 08 e o Lado Esquerdo para o Lote 06, o mesmo 

não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, 

não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 08 da Quadra B, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para o Lote 12; 

Lado Direito para o Lote 07 e o Lado Esquerdo para os Lotes 09 e 10, o 

mesmo não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e 

asfalto, não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 08 da Quadra B, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para o Lote 12; 

Lado Direito para o Lote 07 e o Lado Esquerdo para os Lotes 09 e 10, o 

mesmo não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e 

asfalto, não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 07 da Quadra B, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para o Lote 13; 

Lado Direito para o Lote 06 e o Lado Esquerdo para o Lote 08, o mesmo 

não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, 

não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 06 da Quadra B, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para o Lote 14; 

Lado Direito para o Lote 05 e o Lado Esquerdo para o Lote 07, o mesmo 

não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, 

não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 05 da Quadra B, situado na Avenida Getulio Vargas, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, 

sendo a frente para a Avenida Getulio Vargas, Fundos para o Lote 15; 

Lado Direito para os Lotes 01 e 02 e o Lado Esquerdo para o Lote 06, o 

mesmo não possui iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e 

asfalto, não possui calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 01 da Quadra B, situado na Rua Senador Henrique Dela 

Roque, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 

359,46 m2, sendo a frente para a Rua Senador Henrique Dela Roque, 

Fundos para o Lote 05; Lado Direito para o Lote 02 e o Lado Esquerdo 

para a Avenida Getulio Vargas, o mesmo não possui iluminação pública, 

rede de água, telefone, esgoto e asfalto, não possui calçamento e poço 

nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 02 da Quadra B, situado na Rua Senador Henrique Dela 

Roque, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 

364,82 m2, sendo a frente para a Rua Senador Henrique Dela Roque, 

Fundos para o Lote 05; Lado Direito para o Lote 03 e o Lado Esquerdo 

para o Lote 01, o mesmo não possui iluminação pública, rede de água, 

telefone, esgoto e asfalto, não possui calçamento e poço nem tão pouco é 

murado.

 01 (Um) Lote 03 da Quadra B, situado na Rua Senador Henrique Dela 

Roque, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 

364,82 m2, sendo a frente para a Rua Senador Henrique Dela Roque, 

Fundos para o Lote 15; Lado Direito para o Lote 04 e o Lado Esquerdo 

para o Lote 02, o mesmo não possui iluminação pública, rede de água, 

telefone, esgoto e asfalto, não possui calçamento e poço nem tão pouco é 

murado.

 01 (Um) Lote 04 da Quadra B, situado na Rua Senador Henrique Dela 

Roque, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 

359,46 m2, sendo a frente para a Rua Senador Henrique Dela Roque, 

Fundos para o Lote 15; Lado Direito para a Rua Afonso Pena e o Lado 

Esquerdo para o Lote 03, o mesmo não possui iluminação pública, rede de 

água, telefone, esgoto e asfalto, não possui calçamento e poço nem tão 

pouco é murado. No referido Imóvel existe uma Edificação de Alvenaria 

com aproximadamente uma área construída de 20,00 m2.

 01 (Um) Lote 15 da Quadra B, situado na Rua Afonso Pena, no Bairro 

Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, sendo a 

frente para a Rua Afonso Pena, Fundos para o Lote 05; Lado Direito para 

o Lote 14 e o Lado Esquerdo para os Lotes 03e 04, o mesmo não possui 

iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, não possui 

calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 14 da Quadra B, situado na Rua Afonso Pena, no Bairro 

Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, sendo a 

frente para a Rua Afonso Pena, Fundos para o Lote 06; Lado Direito para 

o Lote 13 e o Lado Esquerdo para o Lote 15, o mesmo não possui 

iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, não possui 

calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 12 da Quadra B, situado na Rua Afonso Pena, no Bairro 

Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, sendo a 

frente para a Rua Afonso Pena, Fundos para o Lote 08; Lado Direito para 

os Lotes 10 e 11 e o Lado Esquerdo para o Lote 13, o mesmo não possui 

iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, não possui 

calçamento e poço nem tão pouco é murado.

 01 (Um) Lote 08 da Quadra C, situado na Rua Afonso Pena, no Bairro 

Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT., com área de 360,18 m2, sendo a 

frente para a Rua Afonso Pena, Fundos para o Lote 13; Lado Direito para 

o Lote 07 e o Lado Esquerdo para os Lotes 09 e 10, o mesmo não possui 

iluminação pública, rede de água, telefone, esgoto e asfalto, não possui 

calçamento e poço nem tão pouco é murado.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Rua Afonso Pena, no 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT; na Avenida Acrizio Leite de 

Oliveira, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT; Avenida Getulio 

Vargas, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT; Rua Senador 

Henrique Dela Roque, no Bairro Jardim das Flores, Mirassol D’Oeste-MT;

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 320.642,76

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: Não consta nos autos

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, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 15 de março de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246097 Nr: 1140-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Alimentos Provisórios movida por Edinir Chaves 

dos Santos em desfavor de ODAIR BENTO PENARIOL.

Às fls. 30 a exequente pugna pela extinção do feito, ante o adimplemento 

do débito pelo executado.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

No caso dos autos, vê-se que houve a satisfação da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, inciso II e o art. 

925, estes últimos do CPC.

CONDENO o executado ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D’Oeste-MT, 2 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246097 Nr: 1140-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 

OAB:21.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Vistos.

 I) RECEBO a petição inicial, devidamente emendada às fls. 19/20.

II) Nos termos do artigo 528 do NCPC, CITE-SE a parte requerida para que, 

no prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento do valor demonstrado à 

fl.23, além das vincendas, sob pena de prisão civil pelo prazo legal, 

podendo, no entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, 

mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

III) Caso a parte devedora pague a quantia devida, a ordem de prisão 

ficará suspensa ou se expedirá o Alvará de Soltura, caso já tenha sido 

efetivada a prisão civil.

IV) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

 V) CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

VI) CIÊNCIA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 24 de abril de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 230856 Nr: 2300-94.2015.811.0011

 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: Marinete Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Vistos.

Considerando que este Magistrado se encontrará em trânsito para a 

Comarca de Cuiabá-MT em razão de participação em curso acerca da 

implantação do PJE na data anteriormente aprazada para a audiência no 

presente feito, REDESIGNO a solenidade para o dia 07/06/2017, a 

realizar-se às 14h00min, devendo as partes serem intimadas nos termos 

da decisão exarada às fls. 63.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De São José dos Quatro Marcos/MT para Mirassol D’Oeste/MT, 18 de abril 

de 2017.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251021 Nr: 3554-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. I. Bombas Hidráulicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Pereira de Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael de Luca Passos - 

OAB:SP/230.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 35, 

disponível também no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253616 Nr: 5043-09.2017.811.0011

 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: Celso da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

47/75, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257138 Nr: 544-45.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora da certidão de 

fls. 55, a seguir transcrita: Certifico eu, infra-assinado, que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação, expedido pelo MMº Juiz da 

Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, extraído dos autos do Código de 

nº.257138, onde figura como Parte Autora – PEDRO JESUS DA SILVA, 

dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, sendo lá, não foi possível 

Intimá-lo em virtude de ter sido informado pela sobrinha que o mesmo se 

encontrava trabalhando na cidade de Araputanga – MT, sem data prevista 

para o retorno, na oportunidade entrei em contato com o mesmo via 

telefone 99605-2387 e que na oportunidade lhe informei da presente 

audiência que bem ciente ficou. Sendo assim, devolvo o presente 

mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 

Mirassol D'Oeste-MT, 22 de março de 2.018. Reginaldo Pereira Fassaluci, 

Oficial de justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256333 Nr: 210-11.2018.811.0011

 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: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

27/33, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252295 Nr: 4222-05.2017.811.0011

 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: Eliana Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

124/147, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240262 Nr: 3015-05.2016.811.0011

 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: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Gardenio Alves Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte requerente para no 

prazo legal, manifestar acerca da certidão de fls. 65, que passo a 

transcrever: Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo 

MM. Juíz(a) de Direito da 3ª Vara desta Comarca, Processo n.º 

3015-05.2016.811.0011 - Cód. 240262, me dirigi ao endereço mencionado 

ao r. mandado, no dia 09/04/2018 às 14:10hs e DEIXEI DE CITAR o Sr.º 

ALAN GARDENIO ALVES SIQUEIRA, pois estive na Av. Rio Branco na 

Cidade de Curvelândia-MT, e, lá obtive a informação do Sr.º ASSIS 

MENDONÇA DOS SANTOS, que afirmou conhecer o Citando e que este 

mudou-se para a Cidade de Aracaju-SE há cerca de 4 anos, não soube 

prestar mais informações sobre o paradeiro do Cintando. O referido é 

verdade e dou fé. Mirassol D’oeste/MT, 10/04/2018. LÚCIO MAURO LEITE 

LINDOTE, Oficial de Justiça, Matrícula 8275.

 Mirassol D’Oeste – MT, 12 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253291 Nr: 4887-21.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Gaeta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A

 Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida para PERICIA designada para 

o dia 11 de maio de 2018 às 13h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz 

Carlos Pieroi, sendo facultada às partes, dentro do prazo de quinze dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253291 Nr: 4887-21.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Gaeta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 11 de maio de 2018 às 13h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos 

Pieroi, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar 

laudos e receituários médicos que possuir, conforme determinado pela 

Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247627 Nr: 1932-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o Procurador da parte autora para efetuar o 

pagamento do Complemento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 150.00 (cento e cinquenta reais) conforme certidão de fl. 31, de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), para cumprimento do mandado de intimação das partes 

requeridas, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235108 Nr: 225-48.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio da Hora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Certifico que intimo o procurador da parte requerida do teor da r. decisão 

de fl.83, disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador intimado 

para querendo, apresente sua impugnação a execução no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 97929 Nr: 207-37.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Giacomelli, Orlivaldo Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, Fernanda Gilla dos Santos - OAB:SP / 

193.587, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9.845/MT, Roberto 

Persinotti Junior - OAB:119953

 Certifico que intimo os Advogados NILSON JACOB FERREIRA e DOUGLAS 

LUIZ CRUZ LOUZICH da r. decisão que deferiu o desarquivamento dos 

autos. Ficam os mesmo intimados para que no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestarem nos autos, não requerendo nada, o mesmo será remetido 

novamente ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 224105 Nr: 4355-52.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jecira Ferreira Lemes, Jovelina de Oliveira Possavats, 
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Ítalo Celso Marcucci, Luciano Nanci Carnielo, Rodrigo Roberto Morais, 

Lourdes de Oliveira Mateus, Aparecido Donizete Marconato, João Laranja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

acerca da proposta de honorários periciais de fls.282/283, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254131 Nr: 5288-20.2017.811.0011

 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: José Modonez Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 82/83, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253232 Nr: 4856-98.2017.811.0011

 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: Adriana Pinto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

Dpvat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 139/141, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251030 Nr: 3559-56.2017.811.0011

 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: Silvanei Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 82/84, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253293 Nr: 4889-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Rosa de Assunção, Vitória Hillary Assunção da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184A

 Certifico que intimo o procurador da parte autora para que se manifeste 

do laudo pericial aportado ás fls. 150/152, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258394 Nr: 1106-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Barbosa Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Costa Leite - 

OAB:9066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o procurador da parte autora da r. decisão de fl. 37, 

disponível no site do TJMT e publicada no DJE em 12/04/2018, para que 

"...no prazo de 15 (quinze) dias emendar o polo ativo que deverá constar 

como sendo o espólio de Claudionor Neves Carneiro, representado pela 

inventariante Maria José Correia Carneiro, bem como apresnetar cópia 

integral da matrícula do imóvel, nos termos do art. 320 e 321 do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdPRdASHI, NCdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, DdS, D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779/O

 Código- 257544

Aguarde-se a resposta do Ofício expedido à fl. 77

Após, conclusos imediato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 10 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II, Nilton Cesar da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Maldonado, Deilson dos Santos, Duda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779/O

 Primeiramente, acolho a emenda da exordial pelo requerente, razão pela 

qual a RECEBO, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil, e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita.

Analisando com vagar os fatos articulados na petição inicial, assim como 

os documentos a ela anexados, dessume-se que eles não dão a 

segurança necessária para deferir, de plano, a medida liminar ora 

requerida.

 Assim, necessário se faz uma cognição mínima no sentido de esclarecer 

as alegações, conforme os requisitos do art. 561 do CPC, máxime a 

questão da posse e da data dos atos de esbulho, que se baseiam, por 

ora, apenas nas alegações da parte autora.

Logo, com fulcro nas disposições do art. 562, segunda parte, do Código 

de Processo Civil, mister que a parte autora justifique o alegado. Para 

tanto, designo audiência de justificação para o dia 27 de março de 2018, 

às 14h00.

Cite-se a requerida para que compareça à audiência, nos moldes do art. 

562, in fine, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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Mirassol D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27953 Nr: 1835-66.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CdML-M, WJdM, LCCdM, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 (...) Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 

123/131.Expeça-se edital para a citação da codevedora Matos & Claudino 

de Miranda Ltda. – ME.Decorrido o prazo previsto no edital sem 

manifestação do executado, desde já, nomeio como sua curadora especial 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, devendo os autos ser 

encaminhados à aquela instituição para ciência do múnus e 

manifestação.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 09 de março de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituiç

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27953 Nr: 1835-66.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CdML-M, WJdM, LCCdM, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Vistos.

De pronto, considerando o petitório de fls. 117/117v, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor bloqueado às fls. 116, observando a conta bancária 

ora informada.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

No mais, DEFIRO o remanescente do pedido supra, considerando deter o 

dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de nova 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor indicado, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 26 de maio de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27953 Nr: 1835-66.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CdML-M, WJdM, LCCdM, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Autos nº 2007/315 (Código: 2007/315)

 Vistos.

Considerando a nova atualização do sistema Bacenjud, ao qual passa 

alcançar as centrais de Cooperativas de Crédito, SICOOB e Central Sicredi 

MT/PA/RO, fundamentando deter o dinheiro preferência sobre os bens a 

serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, 

DEFIRO novo pedido de tentativa de PENHORA ONLINE de fl.113/113-v°, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor indicado, às fls. 108 JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos à impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 13 de dezembro de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 172618 Nr: 4405-49.2012.811.0011

 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: Adriana Marangueli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Teixeira Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autor para que se manifeste nos autos sobre 

o calculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da Presidencia juntado aos 

autos as fls. 275, vez que não foi destacado o valor de honorário 

contratuais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 222529 Nr: 4103-49.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Neves Pereira Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 
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Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 99, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"HOMOLOGO o cálculo de fl. 98 para que 

surtam seus efeitos. Ademais, determino que seja expedido ofício ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que proceda ao pagamento 

das verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

Precatório, conforme for o caso, em nome do causídico e da parte autora, 

fazendo-se o adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete. Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 215422 Nr: 2922-13.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Souza Rodrigues, José de Souza Rodrigues, 

Armando de Souza Rodrigues, Claudevino de Souza Rodrigues, Sergio de 

Souza Rodrigues, Marcelo de Souza Rodrigues, Edmilson de Souza 

Rodrigues, Adriana Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que apresente planilha discriminando o 

valor do principal, juros e total, por herdeiro habilitado, para posterior 

expedição das Requisições de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 181283 Nr: 1209-37.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izabel Maria de Souza, Iris de Souza Freitas, Luciano de 

Souza Freitas, Talisson Silva de Freitas, Maria Aparecida da Silva, 

Emerson Silva Freitas, Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que apresente planilha discriminando o 

valor do principal, juros e total, por herdeiro habilitado, para posterior 

expedição das Requisições de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177236 Nr: 492-25.2013.811.0011

 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: Jailson Arruda Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 140, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"HOMOLOGO os cálculos de fls. 138/139 para 

que surtam seus efeitos. Expeça-se ofício ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região para que proceda ao pagamento das verbas por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, conforme for o caso, 

fazendo-se o adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos 

autos ao gabinete."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256327 Nr: 208-41.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 67, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Compulsando a manifestação do 

Administrador Judicial anexada às fls. 64/67, do feito executivo apenso, 

verifica-se que o valor executado, possivelmente, se encontra relacionado 

na recuperação judicial Cód. 251167, pelo o que se submeteria aos efeitos 

da Lei 11.101/05, cumprindo ao exequente apenas impugnar a relação de 

credores apresentada, nos termos do art. 8º e ss. da mencionada 

legislação.

Assim sendo, determino a suspensão dos presentes embargos à 

execução até homologação do plano de recuperação, quando, então, 

verificar-se-á de o crédito debatido nos autos será novado ou se a 

execução persistirá nos moldes inicialmente propostos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 196345 Nr: 3760-87.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Neves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18067, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 173, cujo 

teor transcrevo:" Código nº 196345. Ciência às partes do retorno dos 

autos do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo 

requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os 

autos com as baixas anotações necessárias. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 16 de Novembro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 196345 Nr: 3760-87.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Neves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18067, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE para pagar o débito 

no valor de R$10.220,19, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256957 Nr: 461-29.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Castilho Gomes, Francisco José da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 Intimar o advogado da parte requerida para em 15 (quinze) dias,se 

manifeste nos autos sobre os embargos à execução opostos, nos termos 

do art. 920, inciso I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 256957 Nr: 461-29.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Castilho Gomes, Francisco José da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 17, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de 

efeito suspensivo à execução n.º 5525-54.2017.811.0011, Cód. 254816.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258380 Nr: 1100-47.2018.811.0011

 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: Marcio Mendonça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 16, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome do autor. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30803 Nr: 1433-48.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Clarice Uliana Marzochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 73419 Nr: 981-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Durval Pirinetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137698 Nr: 2696-13.2011.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Alexandre de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Fernandes do Vale - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 166567 Nr: 3038-87.2012.811.0011

 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: Loraine Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 190044 Nr: 2676-51.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anesio Narciso Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 205455 Nr: 1083-50.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza Morishita de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 209923 Nr: 1948-73.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudemir dos Santos Gianini, Valdemir dos Santos 

Gianini, Ordalina dos Santos Gianini, Viviane dos Santos Gianini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237404 Nr: 1466-57.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida do Nascimento Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 
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OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Penhora 

e Avaliação. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias. Enviando o comprovante 

de deposito para posterior cumprimento do mandado. Informo que a 

efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233077 Nr: 3644-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 244094 Nr: 86-62.2017.811.0011

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizaine Rodrigues Sonembergue Sant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aandio Ferreira Tereso Junior 

- OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:8535-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, 

com endereço na cidade de Mirassol d’Oeste, Bairro: Centro, devendo 

emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner 

emissão de guias, bem como enviar o comprovante de depósito para 

posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 184045 Nr: 1681-38.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crislei Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Diretos Creditórios - 

FIDC-NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163607

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 181, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a explanação feita pelo 

ilustre Contabilista do Juízo, dando conta de que os valores foram 

atualizados até a data do depósito (05/06/2017) e que apenas o valor 

remanescente foi atualizado até o mês de novembro de 2017, intime-se a 

executada para pagar o débito remanescente, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 14541 Nr: 1444-53.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D' Oeste, 

Lourival Carrasco, M. W. Ribeiro & Cia Ltda - ME, R.Delfino de Souza 

Papelaria - ME, A. de Fatima Versalli Souza - ME., Osmano de Souza Costa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Vanessa Ágata Garcia Cajango - 

OAB:12612 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, Arlete Senhorinha 

Alves da Cruz - OAB:4440/MT, Danilo Cezar Ochiuto - OAB:8833, 

Gleide Maria G.G.Pichinin - OAB:35.272, Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Sérgio 

Antonio Rosa - OAB:4.153

 Intimar os advogados das partes requeridas para se manifestarem nos 

autos sobre o cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 88341 Nr: 3468-44.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacildo Lima Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

cálculo juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 102802 Nr: 878-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenilto Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IHANCO MOREIRA CARVALHO - 

OAB:16683, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste acera do 

laudo de avaliação juntado à fl. 145, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251498 Nr: 3817-66.2017.811.0011

 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: Locarcerto - Locações de Veículos e Transportadora 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Força - Serviços Elétricos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:9084/A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. 

determinação de fls. 149, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Intimem-se as 

partes para que digam se pretendem produzir outras provas além das que 

já constam dos autos, justificando a sua pertinência, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 21286 Nr: 1411-92.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Villacien Braga, Dayane Wellys Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albatroz Lojistica e Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:, Adermo 

Mussi - OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Prado Sérgio - 

OAB:SP- 237050, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - 

OAB:3480-B, Thais Cristina Rodrigues Prado - OAB:SP- 244.557

 Intimar o advogado da parte requerida para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante do teor da petição de fls. 

1.055/1.056, nos termos do art. 876 , §1º e art. 877, ambos do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PINAFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 31 de Julho de 2018 às 14:00 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: 8010268-73.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

JOSE RIBEIRO DELMENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Tendo em vista que a parte requerida apresentou 

comprovante de abertura de procedimento junto ao Detran-MT para 

efetivar a transferência do veículo registrado em nome da parte autora, 

seguindo determinação judicial, conforme ID 10964012, mas que o 

documento juntado pelo autor no ID 11535194 atesta que a transferência 

ainda não foi procedida, oficie-se ao Detran-MT solicitando informações 

sobre o procedimento iniciado pelo requerido no ID 10964012, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 09 de abril de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258146 Nr: 997-40.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcel de sá pereira - 

OAB:12070

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – Cód. 258146

Flagrado: BRAZ SOTERO PEREIRA

 Presentes:

Juiz de Direito: Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Flagrado: Braz Sotero Pereira

 Aos vinte dias do mês de março de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, os autuados 

foram apresentados sem o uso de algemas, oportunidade em que o MM. 

Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias 

da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Finda a audiência, mantenho a prisão preventiva pelos próprios 

fundamentos.

Extraiam-se cópias das peças necessárias a serem juntadas no executivo 

de pena em nome do custodiado.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

 OSVALDO MOLEIRO NETO

 Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

Defensor Público

BRAZ SOTERO PEREIRA

Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248699 Nr: 2440-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 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 do réu para apresentar as alegações 

Finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235498 Nr: 469-74.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Batista do Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 469-74.2016.811.0011 código 235498

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Alisson Batista do Santos

INTIMANDO: Réu(s): Alisson Batista do Santos, Cpf: 05332258178, Rg: 

2299357-6 SSP MT Filiação: Aluizio Belarmino dos Santos e Maria José 

Batista, data de nascimento: 18/05/1993, brasileiro(a), natural de Pilar-AL, 

convivente, operador de produção, Endereço: em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 107/112, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

SENTENÇA: DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para CONDENAR o réu ALLISON BATISTA DOS 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso na sanção do 

artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal. Passo a dosar individualmente a 

pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal. Em 

atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de maus 

antecedentes, vez que ostenta uma condenação anterior transitada em 

julgado em 10/11/2016, n° 1686-89.2015.811.0011, código 229768, 

conforme folhas de antecedentes em anexo na presente sentença, Juízo 

da Primeira Vara; poucos elementos foram verificados a respeito da 

conduta social e da personalidade do agente, razão pela qual deixo de 

valorá-las; o motivo do crime consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já 

é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos e correspondem à 

qualificadora do tipo, pelo que deixo de valorá-las; as consequências do 

crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da 

conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime. Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância 

judicial desfavorável passível de valoração (maus antecedentes), fixo a 

pena-base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão. Não 

concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que 

mantenho a pena intermediária em 03 (três ) anos de reclusão. Não há 

causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno a pena 

definitiva do réu em 03 (três) anos de reclusão. Em atenção ao critério 

trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a 

pena de multa em 68 (sessenta e oito) dias-multa, correspondentes a 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. O regime de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do 

Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos e o réu não 

é reincidente. Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a 

pena do condenado por duas restritivas de direitos, a serem 

especificadas em audiência admonitória. Havendo a substituição, não há 

falar em suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP). O réu poderá 

recorrer em liberdade, tendo em vista que o regime de cumprimento da 

pena fixado foi o aberto e permaneceu solto durante toda a instrução 

processual. Deixo de condenar o réu nas custas e despesas 

processuais. Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as 

seguintes providências: a) Lance o nome do réu no rol dos culpados; b) 

Expeça-se guia de execução definitiva do condenado; c) Em cumprimento 

ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão; d) 

Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 30 

de outubro de 2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 12 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243446 Nr: 4667-57.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcilei da Silva, Anilton José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4667-57.2016.811.0011 código 243446

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Valcilei da Silva

Anilton José Gonçalves

INTIMANDO: Réu: Valcilei da Silva, Rg: 1715641-6 SSP MT Filiação: José 

Marques da Silva Neto e Azenir da Silva Cordeiro, data de nascimento: 

24/11/1985, brasileiro(a), natural de Pontes e lacerda-MT, casado(a), 

capataz de fazenda, Endereço: em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do denunciado acima indicado, 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 243446 Vistos, etc. Ante o 

teor da cota ministerial de fl. 98, cite-se o denunciado VALCILEI DA SILVA 

por edital para responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 361 do CPP. Decorrido in albis o referido 

prazo, e após certificado a não apresentação de defesa, verifico que 

essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, nos termos do Art. 366 do Código de Processo Penal. 

Destarte, com fundamento no sobredito Art. 366 do Código de Processo 

Penal e verificadas pelo Gestor Judicial a situação acima descrita, à 

míngua de nova conclusão, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO E O 

CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 8 (oito) anos, 

devendo-se aguardar o feito no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias. Por fim, expeça-se Carta Precatória à Comarca de 

Araputanga/MT, para citação do acusado ANILTON JOSÉ GONÇALVES, 

endereço à fl. 23, bem como o oferecimento da suspensão condicional do 

processo, ofertada à fl. 84. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 

2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 12 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232492 Nr: 3295-10.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Alberto da Costa Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 11 de abril de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 232492

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Lindomar 

Angelo da Silva, Jones Teixeira de Sousa, Ronyca Correa Barbosa. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

A defesa desiste da oitiva das demais testemunhas.

O Ministério Público insiste na oitiva das demais testemunhas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Expeça-se precatória para a oitiva da testemunha Elvys Teixeira de 

Souza, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, consignando 30 (trinta) 

dias para cumprimento.

Redesigno a presente audiência para o dia 20/06/2018, às 15:20h.

Requisite-se o Policial Militar Lenilson e Luis Alberto Guerra.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Robson dos Reis Silva

Advogado

Luiz Alberto da Costa Guerra

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235287 Nr: 319-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 11 de abril de 2018, às 16h40min.

Autos n°: 235287

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas 

Jacqueline Fernanda Arruda Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

As partes insistem na oitiva da testemunha Jhones.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 20/06/2018, às 15:00h.

Intime-se novamente a testemunha Jhones no mesmo endereço constante 

nos autos.

Acaso novamente não localizada, vistas ao Ministério Público e defesa 

para manifestação, em 05 (cinco) dias.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Lucca

Defensor Público

Marciano de Oliveira

Parte ré

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256375 Nr: 226-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walace Cristeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 226-62.2018.811.0011 código 256375

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Walace Cristeiro de Oliveira

INTIMANDO: Réu(s): Walace Cristeiro de Oliveira Filiação: Neli do Santos 

de Oliveira e Aparecida Quiteria da Conceição., data de nascimento: 

18/08/1992, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, convivente, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado para 

efetuar o pagamento no valor de R$ 315,04 ( trezentos e quinze reais e 

quatro centavos), referente a multa a que fora condenado, no prazo de 10 

(dez) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 12 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228897 Nr: 1223-50.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani mendonça de 

Freitas - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 1223-50.2015.811.0011 código 228897

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Ismael Rocha

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 475 de 691



INTIMANDO: Réu: Ismael Rocha, Cpf: 69674124187, Rg: 1176880-0 SSP 

MT Filiação: Manoel Cambra Rocha Filho e de Aparecida Rodrigues da 

Rocha, data de nascimento: 26/12/1978, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d'oeste-MT, divorciado(a), trabalhador rural - corretor de veículos, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento no valor de R$ 263,87 

(duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), referente a 

multa a que fora condenado, no prazo de 10 (dez) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 12 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204654 Nr: 1417-36.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hemerson Moacyr Rocha Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 1417-36.2013.811.0006 código 204654

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público Federal

RÉU(S): Hemerson Moacyr Rocha Magalhães

INTIMANDO: Réu: Hemerson Moacyr Rocha Magalhães, Cpf: 02877931170, 

Rg: 2040685-1 SSP MT Filiação: Moacyr Jardim Magalhães e Maria 

Terezinha Cebalho Rocha, data de nascimento: 10/06/1989, brasileiro(a), 

natural de Várzea grande-MT, , Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado para que, 

no prazo de 10 ( dez) dias, efetue o pagamento no valor de R$ 17.337,06 

(dezessete mil, trezentos e trinta e sete reais e seis centavos), referente 

a multa a que fora condenado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 12 de abril de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75938 Nr: 4515-80.2013.811.0086

 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: Angelita Aparecida Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José Becker, Anderson José Becker, 

Andressa Aparecida Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110759 Nr: 6356-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, LEONARDO TREVISAN - OAB:77202

 Diante do exposto, DECLINO da competência em favor do Juízo de São 

Paulo/SP, o qual é o competente para processar e julgar o presente feito, 

ante aos fundamentos expostos acima, devendo o feito ser apensado aos 

autos de Execução de Alimentos envolvendo as mesmas partes já 

remetido anteriormente à Comarca de São Paulo/SP. Por consequência, 

CANCELO a audiência designada às fls. 55/56, devendo as partes ser 

intimadas do teor da presente decisão. Remetam-se os autos para a 

Comarca de São Paulo/SP, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80339 Nr: 3496-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniele da Silva de Queiroz, Douglas Aparecido de 

Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidnei Rebouças Leite, Construtora Dalcol 

Ltda. - Me, Metalurgica Triangulo L. C. Toda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 70, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47860 Nr: 3283-38.2010.811.0086

 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: Gabriel Shafer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Veículos Pesados LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:MT 6.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE os pedidos, da Ação de 

Embargos de Terceiro ajuizado por Gabriel Shafer, qualificado nos autos, 

em face de Trescinco Veículos Pesados Ltda, também qualificada, para 

manter o embargante na posse do imóvel matrícula n. 224, fl. 01, Livro 2, 

do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, tendo adquirido o 

imóvel por ocasião de Leilão Judicial no dia 28 de março de 2000. Condeno 

a embargada em custas e honorários, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com 

as baixas e anotações de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29163 Nr: 16-83.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Trescinco Veículos Pesados LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto M J Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de 

Terceiros n. 3283-38.2010.811.0086 – Código n. 47860, apensa, intime-se 

a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88556 Nr: 4143-63.2015.811.0086

 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): Ivanilton da Silva França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo postulado nos autos, intime-se a parte 

Autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito, no intuito de dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48517 Nr: 3935-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Moraes, Paulo Faruk de Moraes, Orilde Rosa 

Cecchele

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283, Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB:MT 6.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, e considerando a 

apresentação de contrarrazões nos autos, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42880 Nr: 2237-48.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Moraes, Paulo Faruk de Moraes, 

Orilde Rosa Cecchele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se a decisão anteriormente proferida.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29813 Nr: 2682-08.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. Scapin Me, Gilmara Scapin, Maria Doroti de 

Oliveira Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, proceda-se o cadastramento do patrono constituído às fls. 

75/75v no Sistema Apolo e respectiva inclusão na capa dos autos.

 De mais a mais, INTIME-SE a parte Exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos no intuito de dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101662 Nr: 1261-60.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE RODRIGUES DLUGOSZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:MT 12.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo SE- Distribuidora de Alimentos 

Ltda., em desfavor de Franciele Rodrigues Dlugosz, aduzindo ser credora 

da parte Requerida no valor de R$ 2.973,28 (dois mil e novecentos e 

setenta e três reais e vinte e oito centavos).

 Assim, cumprido o mandado e não sendo oferecidos Embargos 

Monitórios, constitui-se, em razão da Lei Processual, notadamente o art. 

701, § 2°, do Código de Processo Civil, o título executivo judicial, apenas 

servindo a presente decisão para atestar a inércia e declarar a conversão 

em título executivo judicial. (REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 

26/11/2015)

Determino que a Secretaria converta a presente demanda de 

conhecimento em executiva.

Como a parte Requerida/Executada já fora citada para pagamento, o não 

oferecimento de embargos gera os efeitos formais da revelia, podendo a 

parte Exequente iniciar os procedimentos executivos de penhora, 

apresentando o advogado a petição de execução com os cálculos, 

acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) e multa de 10% (dez 

por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. (AGR1 

20140020144052 DF. 0014513-16.2014.8.07.0000, 2ª Turma Cível, 

Publicado em 26.08.2014, Relator J.J. Costa Carvalho).

Outrossim, determino que a parte Exequente acoste aos autos memorial de 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se a parte Exequente por DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85756 Nr: 2404-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamilson Nunes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva Inez 

de Almeida - OAB:MT 7.355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:MT 

9405, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Considerando o conteúdo infringente dos embargos de fls.85/89 e fls. 

90/91v, intimem-se, respectivamente, as partes Embargadas para, 

querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que entender de 

direito em relação aos Embargos de Declaração propostos pela parte 

adversa.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79803 Nr: 2943-55.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kirton Bank S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito de fls. 46. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104899 Nr: 3234-50.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o pleito de fls. 34. Cumpra-se nos termos ali delineados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54184 Nr: 1671-94.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Aparecida Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Mais Eletro Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Postergo a análise do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica para após a eventual negativa de pagamento voluntário por parte 

da Executada.

 Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 27049 Nr: 108-12.2005.811.0086

 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: LVdS, Ivonete Maria de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Silvana de Oliveira, Dorival Lucas de 

Araújo, Renato Lucas de Araujo, Stenio Lucas de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Mariano Dos Santos - 

OAB:MT 10.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Rogério Pereira Leal - OAB:15.285/GO

 Vistos em correição, etc.

Renove-se o cumprimento da decisão proferida à fl. 183, na pessoa da 

Senhora Ivonete Maria de Santana.

Em igual prazo, 5 (cinco) dias, determino que esta decline nos autos o 

endereço atualizado do Requerente Leonardo Vinicius de Santana.

De mais a mais, determino que o Senhor(a) Oficial(a) de Justiça indague a 

Senhora Ivonete Maria de Santana acerca do interesse do Autor Leonardo 

Vinicius de Santana em prosseguir com a demanda, e em sendo positivo 

promover a devida habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, porquanto 

maior de idade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43707 Nr: 3102-71.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovercinda Pires Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Túlio de Alencar Costa Leite - OAB:GO 20.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença.

Na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

impugnação, mediante remessa dos autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80889 Nr: 3944-75.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Wathier Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108066 Nr: 4973-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindamara Rocha Mackiewicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:MT 19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição, etc.

Renove-se o cumprimento da decisão proferida à fl. 26, em observância 

ao endereço disposto nos autos à fl. 34.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43619 Nr: 3003-04.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.R. Equipamentos Agropecuários Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, mormente no intuito de dar prosseguimento ao feito, 

tomando-se as providências necessárias a citação editalícia e requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34194 Nr: 530-16.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Scolaro Borsato, Maurício Agostinho Borsato, 

Mauro Borsato, Adriana Nogaroli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheminova Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458, Cristian Barichello - OAB:6512/MT

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo conforme 

requerido às fls. 310/311, após, arquivem-se os autos, procedendo com 

as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53516 Nr: 1019-77.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei Reffatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoki Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:MG 149.515, JOSÉ GUILHERMO CARNEIRO QUEIROZ - 

OAB:MT 22.230/A

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, tendo em vista que o feito já fora sentenciado às fls. 116, 

DETERMINO a intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, retire dos autos a prova carreada às fls. 25, sob pena de descarte 

ante ao estado de deterioração, devendo a Secretaria Judicial substitui-la 

por certidão.

 De mais a mais, DEFIRO o pedido de fls. 128, pelo que determino a 

intimação da parte Executada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias nos termos do petitório de fls. 128.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98045 Nr: 5148-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT 

9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito de fls. 126, mormente porque a demanda já fora 

sentenciada às fls. 117/120.

 De mais a mais, cumpra-se integralmente os termos da sentença proferida 

nos autos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79958 Nr: 3109-87.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ivo Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Hilu Neto - OAB:, 

Ubirajara Costodio Filho - OAB:PR 21. 626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos em correição, etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem a respeito do ofício de fls. 134/137, requerendo o que 

entender de direito.

 Em seguida, voltem-me imediatamente conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102535 Nr: 1796-86.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISO JOSE HUNGER, Dulce Nied

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Indefiro o pedido de fls. 62, mormente por se tratar de ônus do advogado.

 Intime-se a parte Autora para comprovar o recolhimento das custas 

devidas, no prazo de 10 (dez) dias, promovendo-se o impulsionamento 

adequado da demanda.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95386 Nr: 3295-42.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

David Antonio Baldo, Outros, Instituto Brasileiro de Estudos Científicos - 

IBEC Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Madrid - 

OAB:SP/ 125941

 Vistos em correição, etc.

Considerando a manifestação da parte Exequente acerca da proposta de 

honorários às fls. 32/35, intime-se o Instituto de Perícia para, querendo, se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, informando acerca da 

possibilidade de redução dos honorários periciais.
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Com a o aporte aos autos da manifestação do Instituto de Perícia, intime-se 

a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4654 Nr: 47-06.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Ademar Strey, Delano Renato Strey, 

DANILO ROMEU STREY -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

179, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44995 Nr: 421-94.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Camarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para Cumprimento de Sentença.

Na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

impugnação, mediante remessa dos autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92740 Nr: 1673-25.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uggeri Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:MT 8.377, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:MT 13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerida, mediante remessa dos autos, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do pedido de fls. 521/522, 

requerendo o que entender de direito.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 15047 Nr: 129-90.2002.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, determino que a Secretaria Judicial empreenda fiel 

cumprimento da decisão à fls. 151/152, no tocante a alteração da capa 

dos autos e do Sistema Apolo.

Ademais, verifica-se no pleito formulado à fl. 158, que a parte Exequente 

postula pela penhora de ativos financeiros da empresa matriz, uma vez 

que a Executada se apresenta como filial, contudo, ausente nos autos 

conjunto probatório hábil a reconhecer hipótese de grupo econômico entre 

as empresas mencionadas.

Nesse ponto, ausente nos autos documentos que evidenciem a mesma 

composição societária, ou, alteração contratual que informe a existência 

da sobredita filial, os quais podem ser acessados mediante requisição a 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, INDEFIRO o requerido à fl. 158 pela parte Exequente, quando, 

então, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47787 Nr: 3211-51.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiao Rodrigues de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se integralmente os termos da sentença proferida nos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108377 Nr: 5145-97.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovane Secchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, recebo a petição inicial, bem como a emenda formulada às fls. 

45.

 Em observância ao desinteresse manifesto da parte Autora na exordial, 

deixo de designar audiência de conciliação.

 Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, 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 Código de Processo Civil de 2015, 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 
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prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86886 Nr: 3016-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA, 

DIOGO DOS SANTOS BROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória anteriormente expedida.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos 

termos da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 1790-26.2010.811.0086

 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: Agropecuária Savana S/A (Agropecuaria Catarinense)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmarino Aparecido Leal, Waldomiro Paes, 

Cleyde Ferreira Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinval Pereira dos Santos - 

OAB:5419/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Embargos de 

Terceiro proposta por Agropecuária Savana S.A. em desfavor de 

Osmarino Aparecido Leal, Waldomiro Paes e Cleyde Ferreira Paes, todos 

qualificados, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para fins de permitir o prosseguimento da Ação Demarcatória n. 

1788-56.2010.811.0086 – Código n. 46369, deixando de excluir esta área 

do litigio daquela demanda.Condeno a parte Embargante ao pagamento das 

custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), com fundamento no art. 85 do Código de Processo 

Civil.Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação 

Demarcatória n. 1788-56.2010.811.0086 – Código n. 46369.Com o trânsito 

em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98849 Nr: 5621-72.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseney Nunes Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Nunes Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos, etc (...) .Da Nomeação de Advogado Dativo.Ponderando pelo 

delineado no art. 752, § 2°, do Código de Processo Civil, nomeio como 

curadora, a Dra. Suzye Maria José Conceição Martins para patrocinar os 

seus interesses, determinando que, seja a curadora especial intimada 

para apresentar a manifestação legal pertinente ao caso.Arbitro desde já, 

honorários advocatícios no valor 2 (duas) URH a serem custeados pelo 

Estado de Mato Grosso.Intime-se a Ilustre Causídica nomeada para que 

apresente a devida manifestação no prazo legal.Notifique-se o Ministério 

Público, nos termos do art. 752, § 1º, do Código de Processo Civil.De mais 

a mais, com o cumprimento das determinações supramencionadas, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54182 Nr: 1669-27.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvis Klem Ramos - 

OAB:13100/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

DORIVAL DE MATTOS, para devolução dos autos nº 

1669-27.2012.811.0086, Protocolo 54182, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115748 Nr: 1693-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Antônio Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): réu desconhecido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c.c. Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Domingos Antônio Marin.

 Tendo em vista as informações constantes na certidão de fls. 51/52, 

tenho que, por ora, desnecessária a realização da audiência de 

justificação, razão pela qual DETERMINO o cancelamento da solenidade 

aprazada.

De mais a mais, INTIME-SE a Sra. Meirinha que realizou a diligência de fls. 

51/52 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos se 

verificou na ocasião do ato de constatação, se de fato a casa levantada 

pelos possíveis “invasores” estaria fora dos limites estabelecidos pela 

cerca que delimita o imóvel que o Autor alega ter a posse, certificando nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 De mais a mais, EXPEÇA-SE ofício à Prefeitura Municipal de Nova 

Mutum/MT e ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, preste esclarecimentos acerca das terras 

que o Autor alega ter a posse na presente ação, devendo informar se 

existe registro do imóvel, proprietário e demais informações que possam 

melhor esclarecer os fatos narrados na exordial, em especial a questão 

ambiental e se o imóvel está em área pública, além da eventual ocupação 

irregular do solo.

 Com os ofícios, encaminhem-se cópias da inicial e dos documentos de fls. 

21/24 e 25/27.

 Com o aporte das respostas aos ofícios acima, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público, em virtude de eventual interesse público na demanda.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75163 Nr: 3717-22.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG SOBRINHO TUBOTEC EIRELI ME, Banco 

Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Considerando que a requerida MG SOBRINHO TUBOTEC EIRELI – ME está 

em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo 

não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 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.

Atente-se a causídica peticionante ao determinado por este juízo à fl. 123, 

notadamente no que concerne à juntada de 03 (três) orçamentos nos 

autos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48559 Nr: 3977-07.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Quaresma Castro, SGUAREZI & CUNHA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, Glaucia 

Águeda da Silva Magalhães, Camila Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Silva de Souza - 

OAB:14660/MT, Glaucia Agueda da Silva Magalhaes - OAB:13652/MT, 

Haroldo Quaresma Castro (Advogado) - OAB:PA 11.913, Ivo 

Marcelo Spínola da Rosa (Advogado) - OAB:MT 13.731, Osmar 

Pereira de Souza - OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521-MT, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:11887-B, Nagib 

Kruger - OAB:MT 4.419

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora a liberação dos valores remanescentes conforme 

informado no petitório de fls. 266.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75812 Nr: 4390-15.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saulo Bernardo Schwaab

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizandra Simone Soares Alves 

- OAB:MT 17.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Lyra Guimaraes - 

OAB:MT 14.260

 Vistos.

Ante o falecimento da causídica do requerido Célio Brugnolo, intime-se 

este pessoalmente para constituir novo advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Advirto que não constituído novo advogado pelo requerido, os prazos 

correrão da publicação do ato em imprensa oficial.

 Constituído novo advogado ou decorrido o prazo sem que seja constituído 

novo advogado, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89678 Nr: 4817-41.2015.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPS - Concessionária da Exploração da Rodovia MT 

235-Km 05, Associação dos Beneficiários da Rodovia da Produção.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ioris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Considerando que da publicação da sentença não constou o nome do 

patrono do requerido, nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 

da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para remetê-la à publicação nos 

seguintes termos: " ... Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR 

CONCEDIDA ÀS FLS. 308/311 e JULGO PROCEDENTE a presente ação de 

reintegração de posse, ajuizada pela requerente SPS CONCESSIONÁRIA 

DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT 235 COM EXTENSÃO DE 113KM 

LTDA, em face do requerido PAULO CÉSAR IÓRIS, e JULGO EXTINTO O 

FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ante a sua total sucumbência, condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 

85, § 2º do CPC. Transitada em julgado esta sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, caso não iniciada a fase de execução do julgado no 

prazo legal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79730 Nr: 2836-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 “Vistos. Cuida-se de ação de regulamentação de guarda ajuizada por 

VANDERSON PEREIRA CARDOSO em face de LAUDILENE CASTRO. 

Juntou documentos. Na presente solenidade foi celebrado acordo nos 

termos acima explicitado. É o relatório. Decido. Ante a composição 

amigável em audiência, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por consequência, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas e 

honorários, ante a gratuidade de justiça. Após, o trânsito em julgado, ao 

arquivo com cautelas de praxe. Publicada em audiência. Registre-se. 

Saem os presentes já intimados. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 75769 Nr: 4343-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M, IAJ, MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Concedo às partes o 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação de razões finais. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113464 Nr: 511-24.2018.811.0086

 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: Léa de Almeida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myllena de Almeida Oliveira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690

 “Vistos. Tendo em vista a impossibilidade de colheita do interrogatório da 

interditanda, aguarde-se a perícia médica, agendada para o dia 14.05.2018 

(fl. 39). Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91250 Nr: 704-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Man Latina América

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Pereira de Carvalho 

- OAB:138.688 SP

 “Vistos. Primeiramente, homologo a desistência da oitiva da testemunha 

Tiago de Macedo Santiago. No mais, indefiro o pedido da defesa, uma vez 

que a colheita de prova testemunhal, que tratará sobre questões de fato, 

não interferirá na realização da prova pericial. Por fim, tendo em vista o 

requerimento de fls. 222/224, intime-se a empresa nomeada para 

realização da perícia, Real Brasil Consultoria Ltda. para se manifestar em 

até 10 (dez) dias sobre o pleito de redução dos honorários. Após, tornem 

os autos conclusos. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83094 Nr: 857-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Boddenberg, João Ricardo Sartori dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal, Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná - SICOOB NORTE DO 

PARANÁ, Arthur Ludgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas, Lojas 

Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rossato da Silva Avila 

- OAB:10309/MT, ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:20062, 

Evandro Luís Pippi Kruel - OAB:17211-A, renata dequêch - 

OAB:22.455/PR

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 224/225. Assim, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ das executadas Lojas Renner S/A e 

Cooperativa de Crédito de Livre Adm. do Norte Do Paraná - SICOOB.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo o bloqueio, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75996 Nr: 4572-98.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Mendes de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelyna Designer - Planejados Comercio de 

Móveis Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requrente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

Em caso de diligência negativa, intime-se a parte requerente, por edital, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 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.: 76107 Nr: 4680-30.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene T. Welter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97976 Nr: 37886-69.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Celuppi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Zavanella - OAB:SP 

163.012, Marcelo Oliveira Rocha - OAB:SP 113.887, Nei Calderon - 

OAB:SP 114.904

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que este feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, motivo pelo qual ratifico todos 

processuais anteriormente praticados.

 Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 
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preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81713 Nr: 4460-95.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Jose Vilela de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Francisco Pìlatti - 

OAB:PR/41.551, Fábio Rotter Meda - OAB:PR 25.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda ao desentranhamento dos documentos de fls. 500/514, uma vez 

que se trata de contrafé.

 No mais, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 4075-21.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izelso Spanhol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Várzea 

Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35566 Nr: 1884-76.2007.811.0086

 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: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ned Silva da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fls. 110, uma vez que as sentenças proferidas 

nos autos de Código 35014 e 34873 já transitaram em julgado e os 

processos encontram-se arquivados.

 Entretanto, determino que sejam trasladadas as sentenças proferidas 

naqueles autos para estes autos.

 Após o traslado, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

 Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 2374-25.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernandes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para manifestar-se quanto a suas 

testemunhas, bem como, acerca do retorno das cartas precatórias, no 

prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116286 Nr: 1978-38.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 (...) Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção 

antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 

18 de abril de 2018, às 14:00min., para a oitiva da vítima.No entanto, 

consigno que, caso até a referida data, este fórum não conte com os 

equipamentos necessários à colheita da prova nos moldes do depoimento 

especial ou depoimento sem dano, a oitiva realizar-se-á em audiência 

comum pelo juízo no mesmo dia e hora acima designados. Cite-se o 

Requerido, para que no prazo de 05 (cinco) dias constitua advogado nos 

autos, caso tenha condições para fazê-lo, o qual, querendo, poderá 

apresentar eventuais questionamentos até a data da audiência que serão 

submetidos à psicóloga que intermediará o depoimento especial, sem 

prejuízo de que venha a fazer outros no momento da colheita da oitiva. 

Caso transcorra in albis o prazo supramencionado, ou caso o Requerido 

desde logo informe que deseja ser representado pela Defensoria Pública, 

fica desde já nomeado o Defensor Público desta Comarca para 

representa-lo.Intimem-se, observando-se que o comparecimento do réu ao 

ato é desnecessário, mas que ele deverá estar citado, e no ato da citação 

informar se possui ou não advogado, que deverá ser intimado para 

acompanhar a audiência.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76165 Nr: 4737-48.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano da Silva Mendes, Manoel Antonio 

Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB:10.737

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 6475-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando Laercio Gasperini, 

condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial 

aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 302 da Lei n.º 9.503/97.

Consta nos autos que a denúncia foi recebida em 18/01/2007 e com 

sentença condenatória em 17/01/2011, tendo a publicação do acórdão 

ocorrido em 06/02/2015.

É o breve relatório. Decido

 Compulsando os autos, observa-se que o crime pelo qual o réu foi 

condenado foi alcançado pelo fenômeno da prescrição pela pena em 

concreto.

 Considerando a pena concreta aplicada, constato o decurso de tempo 

exato ao prazo prescricional aplicável à hipótese, a saber, 04 (quatro) 

anos (art. 109, V e artigo 117, ambos do CP), decorrido entre a prolação 

da sentença (17/01/2011) e a publicação do acórdão (06/02/2015).

Desta forma, considerando que não houve outras causas interruptivas ou 

suspensivas da prescrição durante esse período, o reconhecimento da 

perda do direito de punir do Estado é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando 

Laercio Gasperini, em relação ao delito pelo qual foi condenado, com 

fundamento no artigo 107, inciso VI, c/c art. 109, inciso V, ambos do 

Código Penal e consequentemente, cancelo a audiência outrora aprazada.

Procedam-se as comunicações aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, 

Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco de dados de 

antecedentes criminais), bem como ao correspondente no âmbito federal e 

à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento inquisitorial 

respectivo), nos termos do artigo 974, da CNGC.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal do acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91508 Nr: 879-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leisa Dalla Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos

Trata-se de manifestação do Ministério Público requerendo, em síntese, o 

descarte do combustível apreendido, o que deverá ser acompanhado por 

órgão competente.

Relatei o necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido do Ministério 

Público deve prosperar, notadamente porque trata-se de material capaz de 

causar sérios danos ao meio ambiente, não podendo ser descartado sem 

as devidas cautelas.

Assim, defiro o pleito ministerial e determino seja oficiada a Secretaria de 

Meio Ambiente a fim de acompanhar e/ou orientar quando do descarte do 

respectivo material, e após, encaminhar a este Juízo relatório informando 

acerca do procedimento adotado.

Ultimada, fica determinado desde já seja a acusada intimada para efetuar o 

pagamento de eventuais despesas com o descarte dos combustíveis 

apreendidos.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Às providências.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101599 Nr: 1208-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Muniz Pontes - 

OAB:22.257, Railla Weise de Campos Silva - OAB:20.627

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 13/12/2018, às 15h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 249-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Assim, tendo em vista que a medida excepcional da decretação da 

custódia cautelar em desfavor do acusado encontra-se em estrita 

observância às disposições legais, somente deve ser revogada se 

desaparecem os motivos que a motivaram, o que não vislumbro no 

presente caso.Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, 

indefiro o pedido formulado pela Defesa e MANTENHO PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em face do acusado Luiz Gustavo Almeida 

Ormond. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

em continuação, aprazada para o dia 25/04/2018.Intimem-se. Às 

providênciasExpeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110907 Nr: 6464-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Domingos Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681

 NOS TERMOS da legislação vigente impulsiono os autos, para INTIMAÇÃO 

do réu através dos advogados, para no prazo legal, apresentarem as 

alegações finais nos autos em epígrafe, nos termos da r. decisão lançada 

às fls. 115. Nada mais.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77276 Nr: 621-22.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

O Ministério Público Estadual apresentou denúncia em face de João Batista 

Vieira, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática do(s) tipo(s) 

penal(is) descrito(s) no artigo 147, “caput”, na forma do artigo 71, ambos 

do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.

A denúncia foi recebida (ref. 23).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (ref. 44).

Durante a instrução processual foi realizada a oitiva da vítima Letícia 

Staudt Rother e da testemunha Marilene Tavares Santana de Oliveira. O 

réu foi interrogado. Em seguida, as partes apresentaram os memoriais 

finais. O Ministério Público pugnou pela parcial procedência da denúncia, 
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pugnando pela absolvição pelo crime de ameaça que teria ocorrido em 25 

de julho de 2015 e, de outro lado, pela condenação pelo crime de ameaça 

do crime de ameaça que teria ocorrido em 28 de junho de 2015. A Defesa, 

por sua vez, pugnou absolvição de ambas as acusações.

É o relatório. Fundamento. Decido.

A denúncia narra a ocorrência de dois delitos de ameaça. O primeiro fato 

teria ocorrido em 28 (vinte e oito) de junho de 2015 e o segundo fato teria 

ocorrido em 25 (vinte e cinco) de julho de 2015.

A pretensão punitiva merece parcial procedência. A ver:

No que tange ao SEGUNDO FATO descrito na denúncia (ocorrido em 25 

(vinte e cinco) de julho de 2015, ao cabo da instrução, com as provas 

colhidas, verifica-se que ficou demonstrado que o fato apurado não 

constitui infração penal.

A vítima, inquirida em juízo, afirmou que se sentiu ameaçada tendo em 

vista a possibilidade do acusado tentar exercer o seu direito no que tange 

à questão da guarda da filha em comum do casal.

Assim, ante a atipicidade da conduta do acusado, deve ele ser absolvido.

De outro lado, com relação ao PRIMEIRO FATO descrito na denúncia, 

ocorrido em 28 (vinte e oito) de junho de 2015, a autoria do crime ficou 

evidenciada diante da oitiva da vítima Letícia Staudt Rother.

A materialidade delitiva encontra-se presente pelo auto de prisão em 

flagrante, boletim de ocorrência nº. 2015.200417, fotografias de 

mensagens (folhas 15/19), além das demais provas coligidas aos autos 

indiretamente.

No documento juntado à folha 15 dos autos, verifica-se a seguinte 

mensagem do acusado para a vítima: “você não passa de puta vagunda 

sem caráter e ordinária, vou pizar em você igual um cachorra sem dono 

porque você não tem valor”.

A vítima, inquirida em juízo, afirmou que teve um relacionamento com o 

acusado, em média de dois a três anos, sendo que do convívio nasceu 

uma filha; confirmou que após o final do relacionamento houve conflito, 

tendo recebido mensagens no celular com conteúdo de ameaça; afirmou 

ter feito a impressão das mensagens para anexar ao BO; frisou que as 

ameaças se dirigiam ao relacionamento que possuía com terceira pessoa, 

bem como pertinentes à filha do casal; consignou que se sentiu com medo, 

diante das ameaças sofridas, e, por certo tempo, saía de casa com receio; 

argumentou, também, que o acusado disse que iria responsabilizá-la, 

como também seu parceiro, se algo acontecesse com a filha, por ocasião 

das viagens de caminhão.”

 O réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que 

as descrições na denúncia são verdadeiras, porém que não faria mal à 

vítima; que cometeu a infração penal em momento de raiva.

Destarte, ante as provas trazidas para os autos, mormente as mensagens 

de texto juntadas às folhas 15/19, as declarações da vítima e a confissão 

do acusado, restou demonstrada a culpabilidade, materialidade e autoria 

do réu; por conseguinte, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para 

CONDENAR o acusado João Batista Vieira nas penas do artigo 147 do 

Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, em relação ao 

PRIMEIRO FATO descrito na denúncia; e absolvê-lo do delito de ameaça 

descrito no SEGUNDO FATO da denúncia, nos termos do artigo 386, inciso 

III, do CPP.

Passo à dosimetria da pena do réu, atento aos comandos insertos nos 

artigos 59 e 68 do Código Penal.

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código 

Penal, assim dispostas: Culpabilidade – transparece ser a normal à 

espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; 

Antecedentes – as certidões anexas aos autos atestam que o acusado é 

tecnicamente primário; No que se refere à conduta social e a 

personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las; 

Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser 

valorado. Quanto às circunstâncias, nada existe a ser considerado que já 

não integre o tipo penal do delito em tela. Quanto às consequências do 

delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que 

aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não 

requer valoração extrapenal.

 O delito de ameaça possui pena privativa de liberdade abstratamente 

cominada em 01 (um) a 6 (seis) meses de detenção, ou multa.

Assim, em razão de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao 

réu, aplico a pena base no mínimo legal, ou seja: em 1 (um) mês de 

detenção.

 Em segunda fase, não há circunstância agravante a ser considerada. 

Presente a atenuante da confissão, entretanto a pena já está no mínimo 

legal, portando, com fundamento na Súmula 231 do STJ, mantenho a pena 

em 01 (um) mês de detenção.

Em terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, de 

modo que torno a pena definitiva em 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

O regime inicial será o aberto, forte no art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Da Pena Restritiva de Direito e do Sursis

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, pois houve ameaça à pessoa. No entanto, cabível o “SURSIS” 

previsto no artigo 77 do Código Penal, eis que o acusado atende aos 

requisitos previstos nos incisos I, II e III do referido artigo. Todavia, deixo 

de aplica-lo para, em audiência admonitória no juízo da execução penal, 

ser verificado se o réu o aceitará.

Do Direito De Recorrer Em Liberdade

Não presentes os fundamentos da prisão preventiva, concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade.

Valor Mínimo Para Reparação Dos Danos

Ante a inexistência de dilação probatória quanto ao prejuízo material 

sofrido pela vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, 

conforme determinado pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, 

caso queira, a vítima discutir tal matéria no juízo cível.

Em razão da insuficiência de recurso do acusado (fl.26), isento-o do 

pagamento das custas judiciais.

Intime-se a vítima da sentença, nos termos do art. 201, §2°, do CPP;

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:

- expeça-se guia definitiva de execução;

- oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;

Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84509 Nr: 4175-62.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA ALVES DA SILVA, RAIANE LOPES DA SILVA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentar impugnação à contestação ofertada pelo requerido.

Após, ao Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85512 Nr: 4749-85.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA ROSARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há preliminares a serem analisadas e, tampouco, nulidades a serem 

sanadas, motivo pelo qual declaro o processo saneado.

Não há fatos incontroversos.

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado(a) especial 

rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício pleiteado.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de junho de 
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2018, às 16h30min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 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 CPC).

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 cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80416 Nr: 1858-91.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, SIDNEY FRAGUAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o petitório de fls. 110/111, bem como o documento de fls. 112/113, 

defiro o pedido da parte exequente de fl. 111 e, em consequência, 

determino que seja expedido ofício ao CRI local, a fim de que seja 

procedida a averbação da penhora realizada às fls. 92/93, por objeto do 

presente feito.

Saliente-se, outrossim, que as despesas com emolumentos cartorários 

serão pagas ela parte exequente, mormente porque o feito não tramita sob 

a égide da gratuidade judiciária.

 Após, cumpra-se a decisão de ref. 4 integralmente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70143 Nr: 790-43.2015.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO BUENO LIRA, MARCO 

AURELIO BUENO LIRA EIREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, ante o exposto, indefiro o pedido de fl. 84.Intimem-se.Após, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, atualizar o 

débito perseguido no presente feito, vindo-me, em seguida, conclusos, 

para análise do pedido de penhora via Sistema Bacenjud.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98577 Nr: 7696-78.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAISSA APARECIDA MOURA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILI NERES CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 

- OAB:19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre o informado no laudo psicossocial de ref. 19, no que tange ao 

domicílio da menor, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestar sobre eventual incompetência do juízo, nos termos do 

art. 10 do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97671 Nr: 7201-34.2017.811.0012

 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: LINDOMAR CANDIDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar da juntada de 

contestação de ref. 14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78128 Nr: 914-89.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARINA LUISA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de apelação de ref. 51

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98388 Nr: 7577-20.2017.811.0012

 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: ANDRE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de contestação de ref. 10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77119 Nr: 594-39.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MADALOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada em embargos de Declaração de ref. 105

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71117 Nr: 1177-58.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de Apelação de ref. 109

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 82078 Nr: 2824-54.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOEDES LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de Apelação de ref. 52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77513 Nr: 723-44.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ROSA DE SOUSA

 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:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de Apelação de ref. 73

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71966 Nr: 1477-20.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CAETANO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal da juntada de informações a respeito da implantação do 

benefício de ref. 112

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78869 Nr: 1219-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUSA VAZ & OLIVEIRA LTDA ME - 

EVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FONSECA DA ROCHA - 

OAB:80017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 20.

Promovam-se às devidas retificações no polo passivo da liça.

Sem prejuízo, defiro o pedido de citação da parte requerida via Oficial de 

Justiça.

Expeça-se mandado de citação a ser cumprido nos endereços informados 

na petição de ref. 20.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74212 Nr: 2482-77.2015.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARCO 

ANTONIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESPOLIO DE 

HERMENEGILDO NONATO DO NASCIMENTO, OTTO BUCHSBAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SOUZA 

GUIMARÃES - OAB:291.306-SP, EDNER GOULART DE OLIVEIRA - 

OAB:266.217-SP, PEDRO CUSTÓDIO DA SILVA NETO - OAB:350531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 81 de consulta do endereço do representante do 

espólio de Hermenegildo Nonato do Nascimento via Sistema SIEL.

Com a resposta, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77872 Nr: 840-35.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚBIA FRANÇA DA SILVA GIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIAPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se o endereço da autora junto ao Sistema Apolo, fazendo-se 

constar aquele informado à fl. 129.

No mais, não há preliminares a serem analisadas e, tampouco, nulidades a 

serem sanadas, motivo pelo qual declaro o processo saneado.

Os fatos controvertidos dizem respeito à conduta do requerido, realizada 

por meio de servidor integrante de seus quadros; ao dano que a autora 

alega ter sofrido e sua extensão; e, ao nexo causal existente entre este e 

aquela.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de julho de 

2018, às 13h00min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 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 CPC).

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 cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 96410 Nr: 6476-45.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 
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OAB:39675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias – art, 321, 

“caput”, do CPC, promova a emenda à exordial, no sentido de retificar o 

valor atribuído à causa, observando-se o prescrito no art. 292, III e VI do 

CPC (soma dos valores: dos bens; das doze parcelas requeridas a título 

de alimentos; do valor atribuído à causa a título para o fim do divórcio; e, o 

valor atribuído para o fim da guarda e regulamentação de visitas).

Deverá, ainda, no mesmo prazo, o requerente, realizar a complementação 

das custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77525 Nr: 731-21.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Ante o exposto, evidencia-se a parcial procedência de impugnação do 

INSS.DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à 

execução nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela embargante, folhas 08/11, DEVENDO SER 

ACRESCENTADA A MULTA no valor de R$ 195,07 (cento e noventa e 

cinco reais e sete centavos).Ante a sucumbência mínima da embargante, 

nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno o embargado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor tido como excesso de 

execução (R$ 37.428,50), cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

hipossuficiente e, portanto, beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, 

§3º, CPC).Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, de 

forma individualizada ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66668 Nr: 1769-39.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBDA, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS LEMES CARNEIRO 

JUNIOR - OAB:30.799-G0

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos movida por Anna Luiza Batista de 

Assis, representada por sua genitora, Michele Freitas Pereira, em face de 

Itamar Assis Silva.

Dado momento processual, a parte exequente declarou que desiste da 

ação, pugnando pela homologação (folha 64).

O executado foi intimado, todavia nada manifestou, conforme certidão de 

folha 71.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pela extinção do feito 

(folha 72-verso).

Dessa forma, impõe-se ao acolhimento do pedido de desistência.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência da ação de execução de 

alimentos código 66668, movida por Anna Luiza Batista de Assis, 

representada por sua genitora, Michele Freitas Pereira, em face de Itamar 

Assis Silva, julgando extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, no entanto suspendo a exigibilidade, nos termos do Art. 98 § 3° do 

CPC.

 P.R.I.C.

Transitado em julgado, arquivem-se conforme a CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78869 Nr: 1219-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUSA VAZ & OLIVEIRA LTDA ME - 

EVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FONSECA DA ROCHA - 

OAB:80017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78426 Nr: 1049-04.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTH DE SOUSA TRINDADE, INOCENCIO DE 

SOUSA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O, VINICIUS MARTINS DUTRA - 

OAB:69.677/RS

 Vistos.

Com relação ao pedido de desbloqueio dos valores constritos da conta 

bancária do executado Inocêncio, junto à Caixa Economica Federal, no 

valor total de R$ 17.783,22 (ref. 40), verifico assistir razão à parte, uma 

vez que bloqueados indevidamente.

Forçoso reconhecer haver laborado em erro este juízo, posto que, à 

época da penhora, o executado sequer havia sido citado, motivo pelo qual 

a exequente não postulou tal providência em face deste e sim apenas em 

relação à outra executada.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ref. 40 e determino o desbloqueio dos 

valores constritos da conta bancária do executado Inocêncio.

Por outro lado, o extrato juntado aos autos com a resposta da solicitação 

de bloqueio de valores via BACENJUD juntado à ref. 36, não mostra o 

bloqueio junto a conta informada pelo executado, nem o valor de R$ 

17.783,22 penhorado, demonstrando, a princípio, que o pedido de bloqueio 

restou infrutífero.

Ao acessar o sistema BACENJUD, a fim de efetuar a baixa do bloqueio, de 

igual forma não foi possível assim proceder, pois não há informação no 

sistema de que os valores encontram-se bloqueados.

Assim, determino a expedição de ofício, com urgência, à Caixa Econômica 

Federal, a fim de solicitar que o banco efetue o desbloqueio do valor de R$ 

17.783,22, da conta bancária do executado Inocêncio de Sousa Trindade, 

referente à solicitação encaminhada via BACENJUD por este juízo, 

protocolo 201700006602308, valor da ordem: R$ 22.079.55, data da 

recepção: 01/12/2017.

Esclareça ao banco que, apesar do bloqueio ter sido efetivado via 

BACENJUD por determinação judicial deste juízo, tal operação não consta 

no sistema, impossibilitando esta magistrada efetuar sua baixa. Fixo prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento. Instrua-se com cópia da 

presente decisão, da resposta do BACENJUD de ref. 36 e cópia do 

comprovante de bloqueio juntado à ref. 40.
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Após, certifique-se o cumprimento e tornem conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40261 Nr: 941-14.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA, CLÉLIO 

INÁCIO PEREIRA, LECI JANETE PEREIRA TARTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3221 Nr: 2132-12.2003.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LEOPOLDO RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÉRICO KEITI SUZUKI - 

OAB:48000-SP

 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64101 Nr: 2840-13.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTY PEREIRA MONTEL, JOSIMAR 

RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Vistos. Analisados os autos, verifico que o sentenciado WEBERTY 

PEREIRA MONTEL já efetuou o pagamento das custas processuais (fls. 

185/186). Em relação ao condenado JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA, 

COMUNIQUE-SE ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, 

nos termos do artigo 574 da CNGC. Finalmente, quanto à justificativa para 

o não pagamento da pena de multa apresentada às fls. 218/224, razão 

assiste ao Parquet, vez que tal questão é de competência do Juízo das 

Execuções Penais.Ante o exposto, ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37708 Nr: 1267-08.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYDIA THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CAMARGO DE BRUM - 

OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que em até 10 (dez) dias informe nos 

autos os DADOS BANCÁRIOS visando o depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 2381-50.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DOS SANTOS, 

ROSELANE MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, GEOVANI MARTINS DOS 

SANTOS, ROSALENE MARTINS DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que em até 10 (dez) dias informe nos 

autos os DADOS BANCÁRIOS visando o depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62949 Nr: 1633-76.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO ANTONIO POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354-b-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo legal IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60614 Nr: 1722-36.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEONICE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que em 5 (cinco) dias manifeste nos 

autos acerca dos quesitos nele acostado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37534 Nr: 1093-96.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora par que em até 10 (dez) dias manifeste nos 

autos requerendo o que lhe for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96536 Nr: 6557-91.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, 

ANTONIO EDU MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Ref. 45: intime-se o exequente para manifestação em 5 dias.

Com a vinda, tornem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26606 Nr: 1028-09.2008.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR TOLOTTI, LORENI MARIZE FEITLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN LUCIA HONORATO - 

OAB:14602-A/MT

 Considerando a nomeação do perito, FICAM AS PARTES INTIMADAS para 

manifestar nos autos acerca da proposta apresentada, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34098 Nr: 169-22.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. SALES ATACADISTA - ME, LUIZ SALES 

MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 INTIMAÇÃO da parte autora par que em até 10 (dez) dias manifeste nos 

autos requerendo o que lhe for de direito, a teor dos documentos de fls. 

134/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38173 Nr: 1717-48.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR MANTELLI, CARMELINA DA SILVA 

MANTELLI, VADIRLEI LUIZ MANTELLI, LUIZA FASSINI MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - 

OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP, WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:14186/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer em cartório no prazo de 10 

(dez) dias, para assinar o Termo de Penhora expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102679 Nr: 1886-88.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, indefiro a liminar.Notifique-se a autoridade coatora para 

prestar informações no prazo de 10 dias.Dê-se ciência do feito ao órgão 

de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no 

feito.Após, colha-se o parecer do Ministério Público.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95015 Nr: 5508-15.2017.811.0012

 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: FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial requerida pelas partes.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências.

Nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido Barzotto, que 

atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado na Rua 

Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se a perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61555 Nr: 33-20.2013.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACADFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT - 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que em 10 (dez) dias junte aos autos o 

CNPJ correto da parte requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66787 Nr: 1869-91.2014.811.0012

 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): JEAN CARLOS DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que em 10 (dez) dias manifeste nos 

autos acerca da certidão de fl. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23469 Nr: 1646-85.2007.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS CHAGAS FERREIRA, DURVALINA 

RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GIANSANTE, ROSANGELA 

BORRO RODRIGUES GIANSANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que em 10 (dez) dias retire a carta 

precatória nesta secretaria e em igual prazo junte aos autos comprovante 

de sua distribuição na comarca deprecada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-94.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRYSTHINI DUTRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000186-94.2017.8.11.0012 REQUERENTE: NAYARA 

CRYSTHINI DUTRA DE SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

requer a desistência da presente demanda (Id 11520007). Fundamento e 

decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-97.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LOPES BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE FERREIRA DIAS DE MIRANDA A GOIANIENSE - ME (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que a promovente indicou o 

atual endereço da provida, designo audiência de conciliação para o dia 11 

de outubro de 2017, às 08h20m - horário (MT). Intime-se a parte autora, na 

pessoa de sua advogada, a qual deverá comunicar sua cliente para 

comparecimento em audiência, ficando advertida que o não 

comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. Encaminho os autos ao setor de 

cumprimento para expedição do (a) mandado/carta de citação e intimação 

da parte promovida. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 30 

de agosto de 2017. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-12.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA LINA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000185-12.2017.8.11.0012 REQUERENTE: DIVINA LINA DUTRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora requer a 

desistência da presente demanda (Id 11417195). Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010723-35.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 8010723-35.2014.8.11.0012 REQUERENTE: 

CLAUDIA QUIRINO DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

CERTIDÃO Em cumprimento ao Despacho retro, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de junho de 2018, às 07h00min, horário oficial de 

Mato Grosso, que realizar-se-á na sala de audiências do Juizado Especial 

desta Comarca. Intime-se a parte Reclamante, na pessoa de seu 

respectivo advogado, advertindo-a de que o seu não comparecimento 

acarretará na extinção do processo e condenação nas custas 

processuais. Intime-se a parte Reclamada, advertindo-a de que o seu não 

comparecimento acarretará na decretação de sua revelia. Nova 

Xavantina, 12 de abril de 2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 397-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIW
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18109/O, Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de averbação no sentido de averbar na matrícula do imóvel 

a existência da ação, já que o mesmo encontra-se em nome do executado.

Mantenho os autos conclusos para análise dos Embargos à Execução.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT, NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/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 INTIMAR as partes, da audiência designada para 

o dia 02/05/2018 ÀS 08h30min, a ser realizada no Juízo da Segunda 

Varva Cível da Comarca de Rondonópolis-MT

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76471 Nr: 551-69.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Grillanda de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77518 Nr: 1041-91.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Paula Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83207 Nr: 3862-68.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileide Adriele da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80907 Nr: 2704-75.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellem Cris Melo Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27255 Nr: 245-47.2010.811.0044

 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: Josenildo Oliveira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82135 Nr: 3382-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemerson Rodolfo Furtado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 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

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80679 Nr: 2571-33.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Gonçalves Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87404 Nr: 1144-64.2018.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal Manoel Laurindo, José Vanderlei 
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Laurindo, Norberto Klein, Wilson Batista Klein, Junior de Lima, Fernando 

Carboni Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87404

Vistos, etc.

Quanto ao pedido de liminar, no caso vertente, entendo necessária a 

audiência de justificação prévia, pois os argumentos expostos na petição 

inicial e os documentos juntados, não permitem, de plano, uma 

compreensão segura da controvérsia de índole possessória.

 Assim, designo audiência de justificação para o dia 02 de maio de 2018, 

às 13h30.

 Intime-se o autor para comparecer à audiência.

 Nos termos do artigo 563, do Código de Processo Civil, citem-se os 

requeridos para comparecer à audiência, em que poderá intervir, desde 

que o faça por intermédio de Advogado.

O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC), e 

contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30380 Nr: 819-36.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Ribeiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28180 Nr: 1175-65.2010.811.0044

 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: Sebastião Manoel Leite

 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, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54819 Nr: 878-19.2014.811.0044

 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: Alda Maria Ferraz Ferreira

 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, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58364 Nr: 3297-12.2014.811.0044

 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: Valdomiro de Jesus Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 1605-75.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 15(quinze) dias apresente de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 510 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75431 Nr: 113-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria Eloirda 

Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Antonio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Moraes da 

Silva - OAB:5629/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

requerida do retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 75431 Nr: 113-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria Eloirda 

Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Antonio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Moraes da 

Silva - OAB:5629/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerida para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 75431 Nr: 113-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Feliciano Alves dos Santos, Maria Eloirda 

Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Antonio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Moura de Olindo - 

OAB:7.181/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Moraes da 

Silva - OAB:5629/MT

 Autos n° 75431

SENTENÇA

Antonio Feliciano Alves dos Santos e Maria Eloirda Carvalho dos Santos 

ajuizaram AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA em face de Lauro 

Antonio Lopes, alegando que são possuidores, com ânimo de dono, desde 

28 de abril de 2004, da área de 674ha e 8435m², matriculada sob o nº 

4007 do RGI de Paranatinga.

Alegaram ainda que ajuizaram outra ação de usucapião anteriormente, que 

tramitou perante a 2ª Vara de Paranatinga (Ação 127/2009), cujo pedido 

foi julgado improcedente por falta do lapso temporal necessário para 

obtenção do direito, sendo o recurso de apelação perante ao TJMT 

também desprovido.

 Aduziram que decorrido o lapso temporal após a decisão anterior, 

decidiram renovar o pedido em juízo.

 Requereram a concessão de liminar para que sejam mantidos na posse 

do imóvel, e ao final a declaração de aquisição da propriedade pela 

usucapião. (fls. 4-28)

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 29-248.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação em que os autores buscam a declaração de aquisição 

da propriedade descrita na inicial em razão da usucapião.

Inicialmente, passo à análise, de ofício, da preliminar de coisa julgada.

Com efeito, de acordo com o § 4º do art. 337 do Código de Processo Civil, 

há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado.

No caso em tela, conforme narra a própria inicial, verifico que os autores 

ajuizaram ação de usucapião em face do mesmo réu e cujo objeto é a 

mesma área de terras discutida nesta demanda (Autos nº 127/2009 – 

Código 24903 – 2ª Vara desta Comarca). O aludido pedido foi julgado 

improcedente, sendo o recurso de apelação interposto também 

desprovido, transitando em julgado a sentença. (fls. 37-51)

Logo, tratando-se de repetição de ação com identidade de partes, pedido 

e causa de pedir, é patente a ocorrência da coisa julgada.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. ANTERIOR 

AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA PELOS AUTORES JULGADA 

IMPROCEDENTE PELA NÃO-IMPLEMENTAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. 

COISA JULGADA CONFIGURADA. Presentes os requisitos do art. 514, do 

Código de Processo Civil de 1973, artigo 1010, do NCPC, deve ser 

conhecido o recurso, rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões. Nos 

termos do art. 301, §1º e § 2º do Código de Processo Civil de 1973, 

opera-se a coisa julgada quando há reprodução de ação anteriormente 

ajuizada, sendo consideradas idênticas as ações em que haja identidade 

de partes, causa de pedir e pedido. No caso, impositiva a extinção da 

demanda, porquanto evidente acoisa julgada, uma vez que os autores, ora 

apelados, já ingressaram anteriormente com ação de usucapião 

objetivando o mesmo provimento jurisdicional, demanda julgada 

improcedente, em virtude de não-implementação do lapso temporal 

vintenário. Modificação da sentença que se impõe. Precedentes 

jurisprudenciais desta Corte e desta Câmara. AFASTARAM A PRELIMINAR 

ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO 

PARA EXTINGUIR O FEITO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA COISA 

JULGADA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070820691, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado 

em 14/12/2016)

Realmente, entendo que a coisa julgada até poderia ser relativizada se a 

ação de usucapião anterior fosse julgada improcedente sem resistência 

ou oposição da parte contrária, uma vez que não haveria alteração no 

caráter da posse, bastando aguardar o preenchimento do lapso temporal 

necessário para aquisição do direito.

Todavia, a situação dos presentes autos é diversa, haja vista que na ação 

anterior houve resistência da parte ré, isto é, do proprietário registral do 

bem, com apresentação de contestação. (fls. 38-39)

De mais a mais, conforme narrado na própria inicial, no ano de 2007 o réu 

notificou os autores a deixarem a área litigiosa. E mais, ajuizou ação em 

Campo Grande/MS, na qual foi obtida liminar de reintegração de posse em 

favor dele, tendo os autores desocupado a área no dia 11/06/2008, só 

retornando em 29/07/2013, após outra liminar concedida em embargos de 

terceiro que também tramitou naquela Comarca (fls. 17-19).

Diante disso, fica patente a resistência do réu em face da posse dos 

autores.

 E como a ação de usucapião anterior foi julgada improcedente, com 

trânsito em julgado, não há como rediscutir a mesma causa nesta ação.

Portanto, é inconteste a existência de coisa julgada, não cabendo ao autor 

interpor nova ação visando discutir matéria preclusa.

A propósito:

CIVIL REVISÃO CONTRATUAL EXTINÇÃO - COISA JULGADA 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão 

deduzida nesta ação, já foi objeto de julgamento na ação antecedente e 

não pode mais ser reproposta em face da coisa julgada, exegese do artigo 

267, inciso V, parte final do Código de Processo Civil. 2. Recurso 

improv ido .  (TJ -SP  -  APL :  00301423320128260562  SP 

0030142-33.2012.8.26.0562, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 

27/01/2014, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/01/2014)

Esclareço, por fim, que a coisa julgada é uma das matérias passíveis de 

reconhecimento de ofício, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, reconheço, de ofício, a preliminar de coisa julgada, 

ficando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil.

As custas e a taxa judiciária já foram recolhidas. (fls. 29-30)

Sem honorários.

 Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

Paranatinga/MT, 24 de março de 2017.

Fabio Alves Cardoso

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 1823-69.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Meres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lorenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501

 Código nº 62864

Vistos, etc.

Diante da concordância do senhor perito com os valores e parcelamento 

propostos às fls. 411, intime-se o embargante para proceder com o 

pagamento, conforme ajustado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se as partes da data da instalação da perícia, marcada para o dia 

23/04/2018, às 14h00, no fórum da comarca de Paranatinga/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80068 Nr: 2231-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 
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como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para informar no 

prazo de 10 (dez) dias acerca da implatação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79300 Nr: 1912-24.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Rosa da Silva Kruel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro prazo de 05 dias para apresentar substabelecimento.

Mantenho os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-81.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ALBERTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar as contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

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 DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente para manifestar-se 

sobre a divergência no cadastro no sistema da parte no polo passivo onde 

consta BANCO BRADESCARD S/A - CNPJ 04.184.779/0001-01 e a 

descrita na inicial consta BANCO BRADESCO S/A - CNPJ 

60.746.948/0001-12, no prazo de 05 (cinco) dias. INFORMO ainda, que a 

correspondência expedida na citação ainda não foi enviada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente para manifestar-se 

sobre a divergência no cadastro no sistema da parte no polo passivo onde 

consta BANCO BRADESCARD S/A - CNPJ 04.184.779/0001-01 e a 

descrita na inicial consta BANCO BRADESCO S/A - CNPJ 

60.746.948/0001-12, no prazo de 05 (cinco) dias. INFORMO ainda, que a 

correspondência expedida na citação ainda não foi enviada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IZIEL SOARES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente para manifestar-se 

sobre a divergência no cadastro no sistema da parte no polo passivo onde 

consta BANCO BRADESCO S/A - CNPJ 60.746.948/1704-68 e a descrita 

na inicial consta REDE ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - CNPJ 

03.467.321/0001-99, no prazo de 05 (cinco) dias. INFORMO ainda, que a 

correspondência expedida na citação ainda não foi enviada.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 08/2018-DF

O Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando os termos do disposto no Capitulo 3. Seção 3, item 3.3.5, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral (CNGC); 

Considerando que a Portaria nº 46/2013 datada em 20.08.2013, que 

estabeleceu os valores das diligências em R$ 30,00 (trinta reais) na zona 

urbana e suburbana e R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por 

quilometro rodado na zona rural, encontra-se defasada pelo lapso 

temporal de mais 05 (cinco) anos, bem como, o aumento dos combustíveis 

e as péssimas condições das estradas asfaltadas e estradas de terra da 

Comarca de Peixoto de Azevedo; CONSIDERANDO o pleito dos 03 (três) 

Oficiais de Justiça que postularam a adequação do valor recebido nas 

diligências e a atualização do quilometro rodado nas diligencias rurais, 

diante da grande quantidade de mandados e Atos a serem praticados; 

RESOLVE: Art. 1º - REVOGAR a Portaria 46/2013-DF, datada em 

20/08/2013; Art. 2ºFIXAR o valor para área urbana e suburbana do 

Município de Peixoto de Azevedo, cujo valor da diligência para 

cumprimento de mandados Judiciais e pratica de atos processuais de 

qualquer natureza será de R$ 40,00 (quarenta reais); Art. 3º FIXAR o 

valor para zona rural do Município de Peixoto de Azevedo, cujo valor para 

as diligências em cumprimento aos mandados judiciais e pratica de atos 

processuais será de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) por 

quilometro rodado, efetuados em vias asfaltadas e estradas de terra, 

considerando-se como parâmetro as condições das estradas deste 

município o valor do combustível local; que seja ainda acrescido ao valor 

da diligência rural o valor de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por KM 

rodado até o limite de R$ 54,30 (cinquenta e quatro reais e trinta 

centavos), conforme dispõe a Tabela O do provimento 42/2013-CGJ.Esta 

Portaria entrará em vigor a partir do dia 23.04.2018, revogando-se as 

disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se, 

remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, deem-se 

ciências aos Oficiais de Justiça, Secretaria da 2ª Vara, Central de 

Mandados e ao Presidente da OAB. Peixoto de Azevedo/MT, 11 de abril de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues Juiz e Diretor e Diretor do Foro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64924 Nr: 2159-10.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGP, LGPB, APP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - OAB:3114, 

ARIENE FRANCIANY DE ABREU - OAB:17828/B, FABIO LUCIO DA SILVA 

- OAB:16154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - OAB:8011

 Em saneador, passo a decidir:- PRELIMINARES preliminar arguida pelos 

requeridos confunde-se com o mérito.- PONTOS CONTROVERTIDOS1) 

Averiguação da união estável entre a parte autora e o de cuju- DAS 

PROVASDefiro a produção das provas testemunhal e documental:1) 

Depoimento pessoal da parte autora e requeridos, bem como da 

testemunha indicada por este Juízo Florência Garrido Pereira;Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06/8/2018, às 

17h00min.

Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as testemunhas 

arroladas cujo rol deverá ser apresentado no prazo disposto no artigo 

357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89439 Nr: 977-13.2018.811.0023

 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: FMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELA MARTINS DE 

MEDEIROS - OAB:24284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para juntar aos autos o cálculo da divida 

devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89202 Nr: 828-17.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o executado para pagar o valor dos aliementos pleiteado 

referente aos meses em atraso, devidamente corrigida, no prazo de 03 

(três) dias, bem como as que se vencerem no curso do processo, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão 

civil, nos termos do art. 911 e 528, § 3º do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 1869-58.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DOS REIS DAUFENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691B

 Designo audiência de continuação para a oitiva do PM Daniel Gonçalves 

Torres e interrogatório do réu para o dia 28/08/2019 às 15h30min.

3. O MPE requer a remessa dos autos para se manifestar sobre a 

testemunha não encontrada André Luiz Aparecido dos Santos.

4. Expeça-se carta precatória para a comarca de Guarantã do Norte/MT 

para a oitiva da testemunha PM Gabriel Nogueira de Moraes.

5. Oficie-se ao comando da Polícia Militar para apresentar o Cabo PM 

Daniel Gonçalves Torres.

6. Espeça-se mandado de intimação da testemunha.

7. Vistas ao MPE para manifestação quanto a testemunha não localizada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67725 Nr: 1468-59.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALADIM ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Designo audiência de continuação para o dia 28/08/2018 às 14hr30min.

A Defesa informou no presente ato que o acusado reside no mesmo 

endereço já informado nos autos e comparecerá ao ato, 

independentemente de intimação.

O MPE requer vistas para a manifestação quanto as testemunhas não 

localizadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74108 Nr: 2346-47.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:MT0017743

 Designo audiência de continuação para o dia 28/08/2018 às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87940 Nr: 4267-70.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANCOSO, DEISE 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Desta feita, nos termos do artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/4/2018, às 16h00min (Horário de Mato 

Grosso).Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pelas defesas (fls. 8, 258/259 e 277), e havendo testemunhas residentes 

em comarca diversa depreque-se. Cientifique-se as partes desta 

expedição.Intimem-se pessoalmente os acusados e seus 

advogados.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75323 Nr: 3147-60.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FOGAÇA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527/SP, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:MT/21.671

 Autos nº. 3147-60.2015.811.0023 (Código:75323)

Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO DE PENA em face de VALDECI FOGAÇA 

FLORES, condenado a pena de 10 (DEZ) anos e 6 (SEIS) meses de 

reclusão.

Considerando que o Agravo em Execução em apenso foi desprovido, 

havendo cópia do acórdão nº16740/2017, da Colenda 2ºª Câmara Criminal 

(fls.163-170), proceda-se o seu arquivamento.

Aguarde-se a distribuição do executivo de pena definitivo referente a 

condenação em apenso (Código78367).

Após, a distribuição do Executivo de Pena Definitivo, elabore-se cálculo de 

pena, com a unificação dos executivos (Código 75323), observando a 

data da prisão do reeducando (15-04-2015);

 Ciência ao MPE e Defesa;

Cumpra-se.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo, 12 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78367 Nr: 1483-57.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FOGAÇA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527/SP, RODRIGO GUIMARAES COLUCI - OAB:21.671/MT

 Autos nº. 1483-57.2016.811.0023 (Código:78367)

Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA em face de VALDECI 

FOGAÇA FLORES, condenado a pena de 18 (DEZOITO) anos de reclusão 

em regime inicial fechado.

Considerando que o recurso interposto pela defesa não foi conhecido pelo 

egrégio TJMT.

Determina-se:

- Oficie-se a Comarca de Terra Nova do Norte-MT para que encaminhe o 

executivo de pena definitivo do reeducando;

- Após, a distribuição do Executivo de Pena Definitivo, elabore-se cálculo 

de pena, com a unificação dos executivos (Código 75323), observando a 

data da prisão do reeducando (15-04-2015);

- Ciência ao MPE e Defesa;

Cumpra-se.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo, 12 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89585 Nr: 1044-75.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 1044-75.2018.811.0023 (Código: 89585)

AUTOR: ARLON DE SOUZA PORTO.

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo-MT, 09 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89111 Nr: 762-37.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 762-37.2018.811.0023 (Código: 89111)

AUTOR: ARLON DE SOUZA PORTO.

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo-MT, 09 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89113 Nr: 764-07.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CIÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 764-07.2018.811.0023 (Código: 89113)

Vistos.

MARIA CIÇA FERREIRA pretende o implante do benefício da pensão por 

morte, no valor de um salário mínimo mensal e, para tanto, junta 

documentos às fl. 05/36.

Relatei. Fundamento e Decido.

Ab initio, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, 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.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Peixoto de Azevedo, 09 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88953 Nr: 655-90.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 655-90.2018.811.0023 (Código: 88953)

AUTOR: NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA.

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo-MT, 09 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87053 Nr: 3658-87.2017.811.0023

 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: NIVALDO DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 3658-87.2017.811.0023 (Código: 87053)

REQUERENTE: NIVALDO DIAS RIBEIRO.

REQUERIDA: ENGEL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.

VISTO.

 Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 335 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 344 do mesmo diploma legal.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo, 09 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89112 Nr: 763-22.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 763-22.2018.811.0023 (Código: 89112)

AUTOR: ARLON DE SOUZA PORTO.

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo-MT, 09 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65198 Nr: 2457-02.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVDSE, JOSIMEIRE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2457-02.2013.811.0023 (CÓDIGO 65198)

Vistos etc.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se a sentença de fls. 139/140.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89623 Nr: 1072-43.2018.811.0023

 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: DRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1072-43.2018.811.0023 (89623)

Vistos.

1. Determino que o Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, elabore 

Auto de Avaliação e Constatação no imóvel objeto da lide, devendo 

constar as seguintes informações: (i) quem exerce a posse do imóvel; (ii) 

quem são os lindeiros; (iii) se há benfeitorias recentes, como cercas e 

muros ou sinais recentes de demarcação na propriedade; (iv) e demais 

informações úteis ao deslinde da causa. Se possível, o referido auto 

deverá ser munido de fotografias do imóvel. O laudo deverá ser 

apresentado antes da audiência agendada;

2. Intime-se a requerente que deverá se atentar para o disposto no art. 

357, § 4º do CPC;

3. Na sequência, designo audiência de justificação prévia para o dia 

06/08/18, às 16h00min.

4. Cite-se a requerida para comparecer à referida audiência, consignando 

no mandado que o prazo para resposta, que é de 15 (quinze) dias, será 

contado a partir da intimação da decisão que deferir ou indeferir a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único do CPC).

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo-MT, 09 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67827 Nr: 1552-60.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA PEREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 1552-60.2014.811.0023 (Código: 67827)

EXEQUENTE:MARIA ANTONIA PEREIRA ABREU.

EXECUTADO: INSS.

Vistos.

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA ANTONIA 

PEREIRA ABREU em face do INSS.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 135.

É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74813 Nr: 2801-12.2015.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 Autos nº. 2801-12.2015.811.0023 (Código: 74813)

Vistos etc.

 Muito embora a requerente tenha postulado pedido de desarquivamento 

do processo em 12/09/2017 (fls.31), analisando o sistema Apolo verifico 

que o requerente levou os autos em carga em 06/02/2018 e o devolveu na 

mesma data.

Desta forma, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84371 Nr: 1778-60.2017.811.0023

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE PREUSSEK SANDRI ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº 1778-60.2017.811.0023 (Código: 84371)

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI.

REQUERIDA:CLEUNICE PREUSSEK SANDRI ME.

VISTO.

Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora na inicial, mediante 

compromisso de não o retirar do território deste juízo, sem autorização.

Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) dias pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual lhe será restituído o bem, sob 

pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato.

Cientifique-se, ainda, a parte ré de que poderá contestar mesmo tendo 

quitada a dívida e caso entenda ter havido pagamento a maior do que lhe 

impunha a lei ou o contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 911/69, art. 

3º, §§§ 2º, 3º e 4º, com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 02 de 

agosto de 2004).

Anoto, desde já, que os prazos a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 

4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a partir da citação e não da 

execução da liminar, posto que a interpretação de tais dispositivos legais 

deve ser feita à luz dos princípios constitucionais do art. 5º, incisos LIV e 

LV, da Constituição Federal, bem como em consonância com os arts. 238 

e 239 do CPC.

Com efeito, é a citação que comunica ao réu que em face dele foi proposta 

demanda, a fim de que ele possa, querendo, vir se defender (CPC, art. 

238). Além disso, para a validade do processo é indispensável a citação 

inicial do réu (CPC, art. 239), tudo isso sob pena de restarem violados os 

princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Segundo decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 

1.418.593-MS), a Lei n.º 10.931/2004, que alterou o DL 911/69, não mais 

faculta ao devedor a possibilidade de purgação de mora, ou seja, não mais 

permite que ele pague somente as prestações vencidas. Para que o 

devedor fiduciante consiga ter o bem de volta, ele terá que pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, tanto as parcelas vencidas e vincendas 

(mais os encargos), no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

Desta forma, nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária.

Expeçam-se os mandados necessários. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de abril de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87913 Nr: 4247-79.2017.811.0023

 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 NOLETO DE BRITO, MARIA DE JESUS 

MATOS BRITO, RAIMUNDO MAKS MATOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E 

CORPORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

FRANCISCO NOLETO DE BRITO em face de BRADESCO SEGURO 

AUTOMÓVEIS – COMPANHIA DE SEGUROS.

No decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter mais 

interesse no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fls. 81/82).

Relatei. DECIDO.

Tendo em vista a manifestação de fls. 81/82, extingo o feito sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-95.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000035-95.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.170,39; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO DO 

ESPIRITO SANTO DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 

10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 12 

de abril de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-36.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000166-36.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GUILHERME DE ALMEIDA NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Senhor(a): Regina da Silva 

Souza e Luis Augusto Cuissi Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogados do autor, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 24/05/2018, às 13:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada a parte autora, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000167-21.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000167-21.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.150,66; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAFAEL SANTOS PAULINO Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): Silvio Luiz Gomes 

da Silva Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 24/05/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada O AUTOR, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 51 , I da Lei 9.099/95 OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de abril de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-67.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DO NASCIMENTO SOUSA (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000151-67.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSIMAR DO NASCIMENTO SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 24/05/2018, às 13:40, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada A PARTE AUTORA, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 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: 8010202-23.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VITORINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FELIPE ROCHA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010202-23.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO VITORINO 

ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: EDER FELIPE ROCHA FILHO PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 24 de novembro de 2017. Senhor(a): Advogado do requerente: 

José Francisco Pascoalão Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de de advogado do requerente, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

no prazo de 5 (cinco) dias indicar o endereço atual/correto do requerido, 

sob pena de extinção do feito, uma vez que não foi localizado pelo oficial 

de justiça. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-20.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MUNHOZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE CEMAT - ESCRITORIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010004-20.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVA MUNHOZ DOS SANTOS, JUAREZ RODRIGUES DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: REDE CEMAT - ESCRITORIO DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT Senhor(a): ALEXSANDRO MANHAGUANHA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADADO DAS 

PARTES AUTORAS, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para no prazo legal de 

5 (cinco) dias informa quanto ao cumprimento da r. sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de abril de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-73.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HIPOLITO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010080-73.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; 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: ALESSANDRO HIPOLITO 

SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente 
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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 , 12 de abril de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-73.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HIPOLITO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010080-73.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; 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: ALESSANDRO HIPOLITO 

SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 12 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.: 164949 Nr: 2616-96.2018.811.0013

 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: Osmar Bilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONTESTAÇÃO

Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 158791 Nr: 12283-43.2017.811.0013

 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: VILMÁRIA DE SOUZA LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANÉSIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 05 de Abril de 2018, às 14:00 horas, para 

designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 120506 Nr: 3778-97.2016.811.0013

 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: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Ferreira Borges Sobrinho, Ozania de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163022 Nr: 1775-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ratitec S/A Indústria e Comércio de Sacarias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CARLOS RIPKE - 

OAB:18339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 1520-42.2001.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Miguel Vieira Chagas, Maria Ana Chagas 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão Soares de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarildo Borges de Oliveira - 

OAB:6121, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 INTIMAR O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA INFORMAR 

NUMERO DE CONTA PARA EFETUAR A TRANSFERENCIA.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000375-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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L. F. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

FERNANDA NEPONUCENO FERREIRA OAB - 052.328.651-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. F. G. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000375-35.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 22.896,00; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Alimentos, Revisão, Guarda]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: LETICIA FERREIRA GOMES REPRESENTANTE: FERNANDA 

NEPONUCENO FERREIRA Parte Ré: RÉU: ISRAEL DE FREITAS GOMES 

Vistos. Preenchidos os requisitos legais (art. 319 e 320 do NCPC), 

RECEBO a petição inicial. 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. 

PROCESSEM-SE os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do NCPC. No 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 12 de julho de 2018, às 15h00min. 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 5 (cinco) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação (art. 7º da Lei 11.804/2008), caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME-SE a parte autora, 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. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166627 Nr: 3472-60.2018.811.0013

 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: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCHER & CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65018 Nr: 1061-54.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que compareça 

ao cartório da 2ª vara para assinatura do auto de adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165085 Nr: 2732-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.CARLOS CÉSAR DAS NECES, qualificado nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA contra ANA PAULA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA.INDEFIRO o pedido de concessão da guarda provisória em favor 

do autor.Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça aos autores, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, 

nos termos do art. 99, §3°, do NCPC.PROCESSE-SE em segredo de justiça, 

por força do dispositivo contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.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 sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 06/07/2018, às 

16h00min.Na hipótese da sessão restar frutífera, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, por meio de remessa dos autos e, na 

sequência, à conclusão.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154186 Nr: 9995-25.2017.811.0013

 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: Elizete de Lima André

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao proferir a sentença de mérito, este juízo exauriu sua jurisdição, 

circunstância que obsta a análise da pré-manifestação de desistência de 

recurso. Ainda que assim não fosse, a sentença em questão se submete 
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ao reexame necessário (art. 496, I, do NCPC), motivo pelo qual DETERMINO 

a remessa do feito à superior instância, a fim de que seja apreciada a 

irresignação interposta.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94797 Nr: 5562-80.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DA COSTA VEROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Vistos.

Considerando a inércia protagonizada pelas partes em providenciar o 

devido impulso ao feito, após o seu retorno da instância superior, 

DETERMINO a sua remessa à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102026 Nr: 2934-84.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Pereira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAILTON MAGIO - 

OAB:15839/O

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao decurso do prazo da intimação do 

executado acerca da penhora levada a efeito nos autos.

Na sequência, DEFIRO em parte o pedido formulado à fl. 121 e DETERMINO 

que a secretaria adote as providências necessárias no sentido de expedir 

alvará de levantamento em benefício do exequente, observando-se a 

quantia vinculada aos autos objeto da penhora via Sistema BACENJUD.

Por fim, INDEFIRO o restante do pedido formulado pelo exequente à fl. 121, 

notadamente porque, de acordo com a certidão do oficial de justiça, o 

veículo objeto da restrição via Sistema RENAJUD não foi localizado, motivo 

pelo qual inviável se mostra a designação de leilão.

Em assim sendo, INTIME-SE o exequente para que fique ciente da 

expedição do alvará de levantamento, bem como para que, trazendo aos 

autos a planilha atualizada do débito em execução, requeira o que 

entender de direito, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do 

CPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166680 Nr: 3493-36.2018.811.0013

 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: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: Automóvel, CHEVROLET - 

S-10 PICK-UP CO - 2009/2010 - BRANCA - NPD8218 - 

9BG124JJ0AC412789 – 158967828.EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora como 

depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar 

grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à 

sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no mandado que, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os 

documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69).CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69).Ademais, conforme permissivo legal previsto no art. 

3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud.INTIME-SE a 

parte autora, por intermédio do seu patrono.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86498 Nr: 4147-96.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos Bearis, Adnaldo dos 

Santos Bearis, Hélvio Gomes de Moraes., Cemi Fagundes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, Hilton Vignardi Correa - OAB:9484, WILSON DONIZETH 

DE FREITAS FARIA - OAB:4202

 Autos do processo nº. 4147-96.2013.811.0013

Cód. nº. 86498

Vistos.

DEFIRO os pedidos formulados à fl. 249.

CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao término do prazo para pagamento 

do débito estabelecido às fls. 216/216vº, bem como se houve a 

comprovação do integral cumprimento por parte dos requeridos.

Outrossim, INTIME-SE o réu Hélvio Gomes de Morais, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos novamente os comprovantes de pagamento do débito, uma vez que 

os constantes nas fls. 243/248 encontram-se ilegíveis.

Cumpridos os comandos acima, DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério 

Público, para que requeira o cabível para o prosseguimento do feito, pelo 

prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Pontes e Lacerda, 23 de fevereiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152769 Nr: 9310-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, Letícia Nunes Onofre - OAB:23.519, Luiz Emídio 

Dantas - OAB:3540-MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos.Considerando que o executado não trouxe qualquer justificativa 

válida para infirmar a obrigação de pagar quantia certa materializada no 

título executivo que lastreia a presente execução, na medida em que se 

restringiu a alegar que não detém condições financeiras para adimplir a 

obrigação alimentar, sem nem sequer carrear documentos aptos a 

comprovar a veracidade de suas razões, REJEITO suas alegações 

trazidas às fls. 32/36 e 38/39, DEFIRO o pedido de fls. 49/54.Em assim 

sendo, OFICIE-SE a agência da Caixa Econômica Federal sediada no 

Município de Pontes e Lacerda, solicitando informações acerca da 

disponibilidade de saldo de PIS/PASEP e/ou FGTS em nome do executado 

Edipo Lehmkuhl Rodrigues, devidamente qualificado nos autos.Na hipótese 

de existência de saldo positivo, ORDENO, desde já, que se proceda ao 

respectivo bloqueio até o montante total da dívida atualizada por meio do 

cálculo de fls. 2/4, no valor de R$ 5.892,08 (cinco mil, oitocentos e noventa 
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e dois reais e oito centavos). INTIMEM-SE, a respeito da penhora, (i) a 

exequente, por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública, e (ii) o 

executado, por meio de remessa dos autos ao Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Universidade do Estado de Mato Grosso.Por fim, 

observando-se o disposto nos arts. 911, parágrafo único, e 528, § 3º, 

DETERMINO que seja protestado o título que consubstancia a presente 

execução, no prazo de 5 (cinco) dias.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109153 Nr: 5843-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rosânia Aparecida dos Santos, VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, THIAGO 

MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos.

DÊ-SE VISTA dos autos a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

por remessa dos autos, para que requeira o que entender cabível, no 

prazo legal.

Em seguida, COLHA-SE manifestação do Ministério Público.

Após, a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160817 Nr: 806-86.2018.811.0013

 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: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143575 Nr: 5046-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164866 Nr: 2565-85.2018.811.0013

 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 Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165036 Nr: 2688-83.2018.811.0013

 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: Olivar Juremeira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164935 Nr: 2606-52.2018.811.0013

 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: Maria Iracema Pinho Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164583 Nr: 2415-07.2018.811.0013

 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: ANTENOR MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165021 Nr: 2674-02.2018.811.0013

 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: EUCLIDES BONIFACIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 80783 Nr: 2931-37.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odacir dos Santos Silva, Ricardo Silva de 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519-n/MT

 Vistos.

Em atenção as diretrizes insculpidas no Provimento n. 12/2017-CM, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para o dia 12 de abril de 2018, às 

13h00min.

Cientifique-se o Ministério Público e à Defensoria Pública/Defesa técnica, 

se houver.

Requisite-se o recluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166498 Nr: 3411-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES DE SOUZA JYNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

DESIGNO o dia 07 de junho de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência para que se proceda à oitiva das testemunhas Miraildes Vicente, 

Eliel Dantas Cysmeros e Edna Maria Tosta Souza, bem como ao 

interrogatório do acusado Wilson Rodrigues de Souza Junyor. Oficie-se ao 

Juízo Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a 

data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110590 Nr: 294-74.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 INTIMAR advogado do réu, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentem o rol de testemunhas, até no máximo 5 (cinco), que irão depor 

em plenário, podendo, inclusive juntar documentos e requerer diligência, 

conforme disciplina o art. 422, e seguintes, do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164659 Nr: 2478-32.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOABES LINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA PAIXAO - OAB:206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, dou minha anuência para a transferência do executivo de 

pena do reeducando JOABES LINO DE BARROS para esta 

Comarca.Determino a expedição de ofício ao juízo solicitante, com cópia 

desta decisão, para que tome ciência da situação e da anuência, 

solicitando a remessa do executivo de pena.Intime-se o Ministério Público e 

a defesa.Após, dê-se baixa no incidente, arquivando-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166761 Nr: 3518-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidiomar de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Logo, o mandado ora cumprido não estava em aberto e, dessa forma, a 

prisão se afigura ilegal.Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição 

Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual CONCEDO 

DE OFÍCIO ORDEM DE HABEAS CORPUS, para relaxar a prisão do paciente 

LIDIOMAR DE JESUS SOUZA.Expeça-se alvará de soltura, devendo 

LIDIOMAR DE JESUS SOUZA ser imediatamente posto em liberdade, se por 

outro motivo não deva permanecer preso.Oficie-se à Autoridade Policial 

comunicante da prisão com cópia desta decisão, para que dê baixa no 

mandado SIMP nº 41657.Oficie-se ao Juízo da Vara Única de Sapezal/MT 

com cópia desta decisão, para ciência.Traslade-se cópia desta decisão 

para os autos da Unificação de Penas nº 3790-53.2012.811.0013 – Código 

81602 – 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.Após, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81602 Nr: 3790-53.2012.811.0013

 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 do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidiomar de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 .Dito isso, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado 

com o artigo 112, da Lei de Execução Penal e art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, 

CONCEDO ao recuperando o benefício da progressão do regime 

semiaberto para o ABERTO.Designo AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA para o dia 

13/04/2018, às 13h00min, na qual serão estabelecidas as condições do 

novo regime.Intime-se o reeducando.Após a realização da audiência 

admonitória, ELABORE-SE um novo cálculo de pena, intimando as partes 

para manifestação acerca do referido cálculo. Após voltem os autos 

conclusos para homologação.CIENTIFIQUE-SE a Defesa e o Ministério 

Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165066 Nr: 2714-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGAN MELO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos etc.

I. Designo audiência para oitiva das testemunhas deprecadas, para 

13/06/2018, às 17h30. (MT).

 II. Intimem-se as testemunhas para que sejam ouvidas na data designada, 

devendo constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Intime-se o réu, na pessoa de seu patrono (art. 422, §1º da CNGC).

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165062 Nr: 2710-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Santana Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B, LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18.292, YAGO GATTASS CREPALDI - OAB:21.108
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 Vistos etc.

I. Designo audiência para oitiva da testemunha deprecada, para 

13/06/2018, às 16h45. (MT).

 II. Intime-se a testemunha para que seja ouvida na data designada, 

devendo constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 5369-02.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elieber de Oliveira Figueiredo, Deivid Henrique 

Rodrigues Kihara, Jhonatan Rodrigues Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705, Ramão Wilson Junior - OAB:11702

 Vistos.

Considerando a imperiosa necessidade de readequar a pauta, visto que 

esta magistrada subscrevente foi designada para jurisdicionar nesta 

Comarca a partir do dia 6/11/2017, conforme se extrai dos expedientes n. 

0015219-80.2017.811.000 e 0179724-25.2016.811.0000, nos quais sua 

competência é limitada ao conhecimento e julgamento dos processos 

(crimes em geral, cartas precatórias criminais, e os decorrentes de 

violência doméstica familiar contra a mulher) de numeração final ímpar 

(número sequencial – resolução n. 65/08-CNJ), do acervo existente e a 

ser distribuído, salvo vinculação em caso de concluída a instrução em 

audiência - CPP, art. 399, §2°, REDESIGNO A SOLENIDADE para o dia 20 

de julho de 2018, às 14h00, de modo que DETERMINO que proceda com as 

devidas baixas, notificações e cientificações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 161780 Nr: 1209-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirela Souza de Brito - 

OAB:OAB/RJ 160907

 Vistos, etc.

I. Designo audiência admonitória (restritiva de direitos) para o dia 

24/04//2018, às 15h00min.

II. Intime-se o recuperando.

III. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública ou intime-se o 

advogado, via DJE, se houver.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LAZARO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVAR GOMES BUENO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-04.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIL AQUINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Conheço dos embargos vez que tempestivos porém não 

os acolho pois não há qualquer omissão ou contradição na presente 

decisão. PRI."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-18.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR CUSTODIO DE ALEIXO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DIAS OAB - MT14279/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se, quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. AQUINO DE FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER PEREIRA BUENO (EXECUTADO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 15h.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000278-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMIS FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 15h10MIN..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 14H40MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL REIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida da Sentença parcialmente transcrita 

bem como Intimá-la para apresentar Contrarrazões ao Recurso. "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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-84.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES LOBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimação da Defensoria e do Ministério Público para manifestar-se nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000253-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita 

bem como Intimá-lo para apresentar Contrarrazões ao Recurso. "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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-34.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se no processo 

quanto a petição do promovente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERCLEIA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-84.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE LINDAURA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Tendo em vista a cláusula citada pela requerida no 

contrato que fixa o foro de eleição em Belo Horizonte, não se tratando de 

relação consumerista, e sendo válida, consoante súmula 335 do STF,não 

é o presente juizado competente para apreciar a presente demanda. ISSO 

POSTO, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art.51 da Lei 9.099/95, em razão da incompetência."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença a seguir transcrita, bem 

como Intimá-la para apresentar Contrarrazões aos Embargos. "Trata-se de 

ação de reparação por danos materiais e morais promovido por Christiane 

Ferreira da Silva em face de Saga Japan Comércio de Veículos ltda em 

virtude da perda das peças de propriedade da requerente quando da 

troca do motor de seu veículo Nissan. Instada a se manifestar a requerida 
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reconheceu o "sumiço" das peças mas sustentou não ter 

responsabilidade porque a requerente demorou mais de um m}es para 

retirá-las e que não poderia ficar com tais peças por muito tempo. No 

presente caso restou incontroverso o extravio das peças referente ao 

motor do veículo da Nissan de propriedade da requerente que faz jus 

portanto a reparação dos danos materiais. A requerida não se exime da 

responsalidade e guarda dos bens deixados em sua confiança, ainda mais 

quando acordado entre as partes. Contudo não havendo impugnação 

acerca dos valores apresentadas pela requerida em consulta junto ao sítio 

do mercado livre, deve ser o quantum fixado em R$4.500,00. Com relação 

ao dano moral não ficou caracterizada situação de extremo dissabor por 

parte da requerente, vez que o mero descumprimento de um contrato de 

guarda de bens usados não dá ensejo à reparação por dano moral. ISSO 

POSTO julgo procedente em parte os pedidos para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da quantia de R$4.500,00. (quatro mil e 

quinhentos reais) devidamente corrigidos a contar da data do evento 

danoso. PRI."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 2260-35.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista da Silva Delmondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 “VISTO. I – Vislumbra-se que fora procedida à oitiva das testemunhas 

presentes e o interrogatório do réu, e, não houve requerimento de 

diligência pelas partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA a instrução 

processual. II – No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

Defesa para apresentarem seus memoriais escritos no prazo legal de 05 

(cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76911 Nr: 1905-25.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Pereira Lima, Eunicia Nascimento de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 “VISTO. Vislumbra-se que fora procedida à oitiva das testemunhas 

presentes e o interrogatório do réu, e, tendo em vista a ausência da 

denunciada EUNICIA neste ato, redesigno audiência para o seu 

interrogatório no dia 19/04/2018 às 14h30. REQUISITE-SE, COM 

URGÊNCIA, A DENUNCIADA EUNICIA. Saem os presentes intimados. No 

mais, fica dispensada a presença do denunciado GUSTAVO para o ato 

redesignado Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74801 Nr: 939-62.2017.811.0014

 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: Manoel Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox., Soledade 

Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 “Vistos etc. Primeiramente, DEFIRO a juntada de Carta de Preposição, bem 

como HOMOLOGO os pedidos de desistências das testemunhas. No mais, 

considerando que neste foi realizado o depoimento pessoal da parte 

requerida, bem como, inquiridas as testemunhas arroladas, dou por 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Não havendo requerimento de 

diligências, encerro o presente. Tendo em vista os requerimentos 

formulados pelas partes, converto as alegações finais em memorias finais. 

Assim, abra-se vistas dos autos à parte requerente e à parte requerida, 

consecutivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o 

artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a apresentação de 

memoriais finais escritos. Após façam os autos conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73760 Nr: 406-06.2017.811.0014

 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: Johnston Boabaid Mota Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 “Vistos, Primeiramente HOMOLOGO o pedido de desistência da 

testemunha, bem como, defiro o pedido de juntada de Substabelecimento. 

No mais, verifica-se que não fora expedido intimação para o perito 

nomeado nos autos. Deste modo, INTIME-SE, o perito nomeado à fl. 98-v, 

para proceder à realização da perícia, devendo, posteriormente, aportar 

aos autos o laudo pericial. Com a juntada, INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem memoriais finais, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69718 Nr: 306-85.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Código: 69718

DECISÃO

VISTO,

 Considerando o lapso temporal entre o envio do entorpecente apreendido 

para a POLITEC, a fim de se realizar laudo pericial definitivo, e a presente 

data, converto o julgamento em diligencia para DETERMINAR que seja 

Oficiada a Autoridade Policial, bem com a POLITEC para que encaminhem o 

aludido laudo, no prazo de 05 (cinco) dias, ante sua imperial importância.

Com a juntada, INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 09 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71072 Nr: 1063-79.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Benedito da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Processo n.º 1063-79.2016.811.0014 Código 71072

DECISÃO

VISTO,

Ciente da certidão de fl. 97.
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Assim, considerando que a Defensoria Pública deixou de atuar neste 

Juízo, desde o 01/09/2017, através da Portaria 779/DPG/2017, NOMEIO 

o(a) advogado(a), Dr.(a) ÁLVARO CARVALHO DOS SANTOS – OAB/MT 

12.562, como Defensor(a) Dativo(a) do acusado.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 04 URH.

Em seguida, INTIME-O(A) para apresentar memorias finais em favor do 

acusado, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 04 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76622 Nr: 1790-04.2017.811.0014

 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 Pires Borges da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-95.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de execução 

contra a fazenda pública, proposta por JENNYFER FERREIRA 

BATHEMARQUE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos 

termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não oferecimento embargos, 

EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes 

do art. 910, § 1º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 05 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-82.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVÁ BEZERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EULICIO DIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

HALUMI NAKANO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

IRANI AUGUSTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010023-82.2016.8.11.0014 REQUERENTE: JOSUE PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: GENIVÁ BEZERRA Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 7210008, dentro do prazo legal, 

conforme certificado – Id. 7210024, entretanto a impugnação apresentada 

no Id. 7210037 é intempestiva. Fundamento e decido. Trata-se a presente 

Ação de Indenização por dano moral e material proposta por Josué Pereira 

dos Santos em desfavor de Genivá Bezerra. Alega em síntese a parte 

Requerente que locou o imóvel do Requerido sito a Rua Maranhão, nº. 22, 

conforme contrato de locação, no entanto em meados do mês de março de 

2013 alega que o Requerido invadiu o imóvel e o colocou juntamente com a 

sua família para fora do imóvel de forma abrupta, e nessa expulsão do 

imóvel o Requerido colocou todos os seus móveis para fora do imóvel e 

com isso teve prejuízos devido à chuva, afirma mais que os aluguéis 

estavam em dia e que o Requerido não procurou os meios legais para 

retirá-lo do imóvel. Alega ainda que teve prejuízos materiais no valor de R$ 

3.697,50, conforme recibos anexos – Id. 7209956. Afirma, que passou por 

constrangimentos perante os vizinhos e pessoas das quais passavam 

pela rua, no momento em que os móveis foram postos na rua, e devido ao 

desconforto da situação não lhe restou alternativa senão ajuizar a 

presente demanda. Realizada audiência de conciliação em 07.04.2016 – Id. 

7209990, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, 

tendo o feito o prosseguimento normal. Na contestação apresentada no Id. 

7210008 a Requerida contesta pela prejudicial de mérito, pelo fato de ter 

ocorrido a prescrição em razão do contrato de locação ter sido ajustado 

no período de 03.08.2012 a 03.08.2013, no entanto foi rescindido em 

janeiro/2013 por falta de pagamento, contesta mais que após a 

desocupação do imóvel o Requerido efetuou novo contrato de aluguel com 

a Sra. Irani Augusta da Silva pelo período de 05.02.2013 a 05.02.2014 e 

para provar anexa ao Id. 7210001 o contrato de locação. Contesta ainda, 

que não procede tal afirmação do Requerente de que tenha permanecido 

no imóvel até março de 2013, em razão do imóvel já ter sido locado para 

outra inquilina, contesta mais que ocorreu a prescrição tendo em vista que 

somente foi ajuizada ação em 18.02.2016, contesta pela litigância de má-fé 

pelo fato da parte alterar a verdade dos fatos, e ainda faz pedido 

contraposto para que a parte seja compelida ao pagamento de R$ 

35.200,00 a título de danos morais, e ao final contesta pela improcedência 

da ação. Na impugnação apresentada – Id. 7210037, a parte Requerente 

impugna o fato da gestora ter cientificado o decurso de prazo para 

apresentação da impugnação, e ainda impugna alegação de má-fé e o 

pedido contraposto, bem como a prescrição, e ao final pleiteia pela 

produção de provas pela oitiva da testemunha Maria da Silva e pelo 

depoimento pessoal do Requerente. No Id. 7210028, foi determinado para 

as partes apresentarem as provas que pretendem produzir, ocasião em 

que a parte Requerida – Id. 7210056, requereu a oitiva das Testemunhas 

Halumi Nakano; Eulício Dias dos Santos e Irani Augusta da Silva e a parte 

Requerente no Id. 7210037 na própria impugnação requereu a oitiva da 

testemunha Maria da Silva, sendo pois tempestivas as provas requeridas 

conforme certificado Id. 7210062. No Id. 7210068, foi deferido o 

depoimento pessoal das partes, bem como a oitiva das testemunhas, 

sendo, pois, realizada a audiência de instrução em 17.07.2017 – Id. 

9024895, onde a parte autora foi ouvida – Id. 9025151, bem como a parte 

Requerida – Id. 9025086, e posteriormente as testemunhas – Irani Augusta 

da Silva - Id. 9025178; Eulicio Dias dos Santos – Id. 9025178 e Maria de 

Lourdes da Costa Silva – Id. 9025248. No Id. 9439983, foi certificado o 

decurso de prazo das partes para apresentação de memoriais finais. Pois 

bem. Em análise aos documentos comprobatórios e principalmente no 

depoimento do Requerente, observo que na exordial o Requerente 

informou que o Requerido havia lhe expulsado do imóvel de baixo de 

chuva e com isso ocasionou prejuízos em seus móveis, bem como que 

teve constrangimentos perante vizinhos, e ainda relata que o Requerido 

teria invadido o imóvel, no entanto em seu depoimento relata que ouviu dos 

vizinhos que o Requerido havia quebrado a corrente e o cadeado, e mais 

adiante relata que o Requerido pediu o imóvel e que teria saído de baixo de 

chuva com a mudança, ainda em seu depoimento relata que teria alugado 
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o imóvel no ano de 2012 e saído no início de 2013, e mais adiante quando 

perguntado informa que saiu em janeiro de 2013, portanto, os fatos 

mencionados na exordial e o depoimento do próprio Requerente há muita 

incoerência nos fatos constantes da exordial e no depoimento. Porém, na 

oitiva da testemunha Irani, a mesma afirma que alugou o imóvel em 

fevereiro de 2013, assim confirmando os apontamentos na contestação, 

bem como no depoimento do Requerido e no contrato juntado aos autos Id. 

7210001 e também no próprio depoimento do Requerente, quando 

menciona que saiu em janeiro de 2013, portanto mais uma vez há 

contradição nos fatos narrados na exordial com os depoimentos. Por outro 

lado, em análise aos documentos carreados aos autos tais como recibos 

passados pela “Maq-Móveis” dos quais estão em nome de terceira pessoa 

Sra. Andreia Almeida Rocha e datados de 31.08.2013 e 07.03.2014, não 

vislumbro que tais móveis lá descritos nos referidos recibos foram de 

fatos comprados pelo Requerente, haja vista estarem em nome de terceira 

pessoa estranha ao processo. Cabe destacar que não consta dos autos 

nenhum boletim de ocorrência, que tenha sido feito em decorrência dos 

fatos alegados pelo autor referente a expulsão do imóvel de forma 

abrupta, bem como que tenha sofrido prejuízos seja na ordem de dano 

material ou moral. Desse modo, concluo que a improcedência se impõe no 

caso desta Reclamação por falta de provas. Sobre o dano moral, 

percebe-se que da narrativa da exordial, bem como no depoimento e na 

oitiva das testemunhas, não ficou demonstrado qual foi de fato à angústia 

ou o constrangimento vivenciado pelo Requerente que tenha ultrapassado 

o mero dissabor. Desta forma, em relação aos danos morais, concluo 

também que não há nos autos provas suficientes das quais alega que 

passou por constrangimentos perante os vizinhos/terceiros. Sendo assim, 

após analisar a referida ação, constato que a parte Requerente deixou de 

apresentar provas das quais alega que sofreu prejuízos com os seus 

móveis, e danos morais perante terceiros, assim no que se refere ao fato 

em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do 

NCPC, exigindo da autora sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Sobre o assunto dispõe o artigo 373, inciso 

I do NCPC, abaixo transcrito: Artigo 373 O ônus da prova incumbe: I - Ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim sendo, o 

Requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou 

seja, de comprovar os fatos alegados na exordial, bem como em seu 

depoimento. Neste sentido, extrai da doutrina de Misael Montenegro Filho 

que: “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima 

allegatio et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser 

provadas, sob pena de não ser utilizada na formação do convencimento 

do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o 

réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras 

alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a 

prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele que nega). ” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 

13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São 

Paulo, 2016, pág. 382). No mesmo sentido: O elemento primário de todo 

ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, 

como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem 

normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há 

responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico 

cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. “... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...” (Min. Luis Felipe Salomão). 

( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). (art. 333 

do CPC, atual art. 373 do NCPC). Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a 

improcedência neste caso da ação se impõe. Diante disso, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Por outro lado, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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Processo Número: 1000078-59.2017.8.11.0014
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000078-59.2017.8.11.0014 REQUERENTE: LEOBINO BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação - Id. 11131208, no entanto não houve 

impugnação. No Id. 11131308 foram arguidos a preliminar de 

Incompetência, da qual passo a decidir: A Requerida suscita preliminar de 

incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de Ação de Reclamação c.c. danos morais, ajuizada 

por Leobino Batista dos Santos em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos autos. Alega 

em síntese que no dia 02.10.2017 a energia do seu imóvel foi embora no 

período da manhã, e que entrou em contato com a Requerida para falar da 

falta de energia, a qual esteve em sua residência e o técnico da Requerida 

constatou que havia um fio enroscado em uma árvore, e por não ter 

ferramentas e por estar escuro o técnico não pode resolver o problema e 

solicitou ao Requerente para entrar em contato no dia seguinte o mais 

cedo possível, razão a qual as 5h40min do dia 03.04.2017, ligou para a 

Requerida a qual informou que tinha o período de até 7horas para 

solucionar o problema, alega mais que quando estava no Fórum na data de 

04.10.2017 foi quando a energia do seu imóvel foi restabelecida, afirma 

mais que teve prejuízos com a falta de energia pois trabalha com polpas 

de frutas, e seu freezer e a despolpadora ficaram sem funcionar, e que 

por este motivo por ter tido dano moral ajuizou a presente demanda para 

reparar os danos morais no valor de R$ 10.000,00. Realizada audiência 

em 27.10.2017– Id. 10863315, a parte Requerida não compareceu e nem 

justificou a ausência, mesmo tendo sido intimada conforme consta da 

certidão – Id. 10454047, razão pela qual a parte Requerente requereu a 

decretação da revelia e seus efeitos. Pois bem. Constato que o 

Requerente requereu à decretação da revelia da parte Requerida em 

virtude de ausência injustificada em audiência – Id. 10863315, razão a qual 

decreto lhe à revelia. No entanto a parte Requerida no Id. 11131308, 

apresentou contestação, devendo assim os efeitos da revelia serem 

relativos. Por sua vez, no rito dos Juizados Especiais, à revelia é 

reconhecida em razão do não comparecimento da parte Requerida na 

audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 

9099/95). Se a parte Requerida não comparece na audiência, mas 

apresenta tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, 

contudo, neste caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria 

fática, o juiz deve avaliar as provas existentes nos autos, especialmente 
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as documentais (TRU TJMT 120110139860). Sendo assim, passo análise 

do conjunto probatório. Na contestação – Id. 11131308 apresentada pela 

Requerida, observo que foi juntado aos autos no Id. 11131316 o referido 

documento denominado de SINDICET/SRUCINTE-INTERRUPÇÔES DA UC 

V1.13, o qual menciona que houve interrupção de energia na data de 

08.10.2017, no período de 14:59 a 15:00, devido a “manobra emergencial 

para aliviar carga do 014 DJ 51, devido jogo no Estádio Municipal 

Engenheiro Luteiro Lopes”. Pela referida documentação constato que a 

interrupção ocorreu na data de 08.10.2017, conforme faz prova a parte 

Requerida em contestação, no entanto na exordial alega a parte 

Requerente que a interrupção da energia foi ocasionada na data de 

02.10.2017 e permanecendo até 04.10.2017, pelo fato de haver um fio 

enroscado em uma árvore, no entanto não consta aos autos nenhum 

documento que possa comprovar os fatos alegados pela parte 

Requerente. Insta salientar que os documentos juntados pelo Requerente 

no Id. 10166590, referem-se a duas faturas de conta de energia, sendo 

relativas as competências de setembro/2016 e julho/2017, a qual na fatura 

do mês de setembro/2016, consta alguns números de protocolos escritos 

à mão, não dando para saber se tais protocolos descritos nesta fatura 

são de fatos os protocolos dos quais o Requerente os utilizou para 

efetuar a reclamação da falta de energia em seu imóvel, conforme alegado 

nas datas de 02.10.2017 a 04.10.2017, razão a qual competia a parte 

ônus dos fatos alegados. Dispõe o artigo 373, inciso I do NCPC, que “ônus 

da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. ” 

Neste caso, o Requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos do 

seu direito. “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 

danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 

da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova 

é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. 

...» (Min. Luis Felipe Salomão). (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). (art. 333 do CPC, atual art. 373 do NCPC). 

No mesmo sentido, extrai da doutrina de Misael Montenegro Filho que “à 

parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio 

et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob 

pena de não ser utilizada na formação do convencimento do magistrado.” 

[...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente 

negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras alegações, visto que 

probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência 

de quem alega o fato, e não daquele que nega). ” (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição 

Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). 

Nesta condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a 

conduta culposa da parte Requerida, a improcedência neste caso da ação 

se impõe. Posto isto, opino pelo não acolhimento da preliminar arguida pela 

parte Requerida, e no mérito opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE 

desta reclamação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000076-89.2017.8.11.0014 REQUERENTE: AGNALDO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 11745392, e o Requerente impugnou – Id. 11750948, ambos dentro 

do prazo legal, conforme certificado – Id. 11754044. Fundamento e decido. 

Trata-se a presente Ação de Reparação de Danos Materiais c.c. Danos 

Morais proposta por Agnaldo Pereira dos Santos em desfavor de Morro da 

Mesa Concessionária S.A. A parte autora alega em síntese que é 

proprietário do veículo Toyota/Fielder, ano 2005/2005, cor cinza, Placa 

DQK-5563 de Guarujá-SP, entretanto o veículo está em nome de terceira 

pessoa, porém já possui a autorização para transferência (Id. 10152170), 

afirma que no dia 23.02.2017 no período vespertino, quando estava 

trafegando pela MT130, sentido Rondonópolis, próximo a região da Mata 

Grande, onde já havia passado pelo pedágio (Id. 10152130), quando seu 

veículo foi atingido por pedras o que ocasionou a quebra de seu 

para-brisa, conforme anexa fotos do para-brisa - Id. 10152137, alega que 

deste ocorrido registrou a ocorrência através do 08006460130 que gerou 

o protocolo 26429, e pleiteou para a Requerida a reparação do 

dano/ressarcimento ocasionado em seu veículo, entretanto a parte 

Requerida indeferiu o seu requerimento. Alega mais que até a propositura 

da ação não havia trocado o para-brisa, no entanto fez o orçamento na 

Toyota Primavera do Leste, cujo valor foi de R$ 1.881,79 (Id. 10152144), 

afirma mais que por não conseguir obter a solução administrativa, não 

restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Realizada a 

audiência de conciliação em 05.02.2018, Id. 11640998, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo assim o feito o seu 

trâmite legal. Por sua vez, a parte Requerida apresentou contestação – Id. 

11745392, e em sede de preliminar salienta-se que na exordial o 

Requerente refere-se ao veículo Toyota/Fielder, porém nas fotografias 

anexadas tanto pelo autor como pela Requerida trata-se do veículo 

Corolla, e no mérito contesta em suma pela falta de provas, tendo em vista 

que a parte não comprova o seu direito, pelo fato que contradiz nas datas 

da ocorrência do fato, pois na exordial menciona 23.02.2017 e nos 

documentos juntados ao Id. 11745402, pela Requerida a data é de 

24.02.2017, contesta ainda que os fatos e circunstancias constantes na 

exordial são divergentes, impossibilitando que a parte realize a inversão 

do ônus da prova, para a realização de vistoria, contesta ainda o 

orçamento apresentado, pois deveria a parte ter apresentado mais dois 

orçamentos, como é de praxe, sendo que o valor a ser considerado será 

sempre o de menor valor orçado, e ao final contesta pela improcedência 

da ação. Contudo, na impugnação a contestação – Id. 11750948, a parte 

Requerente, impugna e informa que o veículo é um Toyota Fielder, 

conforme comprova com os documentos já anexo aos autos, impugna 

mais que orçamento da Toyota é válido, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, analisando 

o conjunto probatório acostado aos autos, vislumbro que de fato o 

para-brisa do veículo placa DQK5563/SP foi danificado, conforme consta 

nas fotos anexas no Id. 11745402 (dados do incidente), bem como 

constato que no Dados do Incidente – sobre as informações contidas no 

item “veículo e vítimas envolvidas”, observo que a placa do veículo lá 

constante é DQK5563 de Guarujá cor cinza, 2005, referindo-se dos 

mesmos dados contidos no Certificado de Registro de Veículo - Id. 

10152170, desse modo caracteriza-se que o veículo trata-se na verdade 

da marca Toyota e modelo Fielder, e não Toyota/Corolla, conforme alega a 

Requerida na contestação. Sendo assim, vislumbro que razão assiste a 
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parte Requerente pela reparação do para-brisa danificado em seu veículo, 

conforme consta nas fotos anexas ao Id. 10152142 pelo Requerente e 

pelas fotos anexadas pelo Requerido constantes no Id. 11745402, tais 

quais demonstrando a danificação no para-brisa do citado veículo, 

fazendo assim jus ao pleito da reparação do dano material no referido 

veículo. Por outro lado, em relação ao pleito da indenização do dano moral, 

entendo neste caso não ser cabível, razão a qual não ficou demonstrado 

nos autos qual foi o dano moral sofrido pelo Requerente que tenha 

causado abalo em sua honra ou aborrecimentos perante terceiros. No 

caso para o deferimento do dano moral, competia a parte Requerente ter 

comprovado um evento extraordinário que maculasse o bom nome, a 

credibilidade, a honra do consumidor. Portanto no caso em tela, trata-se 

apenas de um dano material ocasionado no veículo do Requerente, fato 

que por si só não fere direitos essencialmente fundamentais, para o 

deferimento do dano moral. Diante disso, nos termos do artigo 487, inciso I, 

NCPC, opino pelo não acolhimento da preliminar arguida pela parte 

Requerida, e no mérito opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para tão somente condenar a 

parte Requerida a: I) Restituir o valor constante no orçamento nº. 48957 

datado de 28.08.2017 – Id. 10152144, referente ao conserto do para-brisa 

do veículo Toyota/Fielder, ano 2005/2005, cor cinza, Placa DQK-5563 de 

Guarujá-SP. Em relação a indenização pleiteada pela reparação de danos 

morais opino pelo Julgo improcedente. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-66.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010231-66.2016.8.11.0014 REQUERENTE: EDILENO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

- Id. 7213966, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 7213975, ambos 

dentro do prazo legal, conforme certificado – Id. 7213986. Fundamento e 

decido. Trata-se a presente Ação de Cobrança proposta por Edileno da 

Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Alega em síntese o Requerente que firmou Contrato Particular de 

Prestação de Serviços, em 02.04.2015 com a Empresa Eletro Construtora 

Pimental Ltda., para a execução dos seguintes serviços: · Construção de 

770 metros de rede monofásica em 13,8Kva com posto de 10Kva/13,8Kv, 

conforme projeto aprovado pela Energisa. Afirma que pela execução 

pagou o valor de R$ 17.000,00, conforme contrato anexo, no entanto foi 

ressarcido pela Requerida na importância de R$ 11.654,46, conforme 

consta da nota – Id. 7213875, porém restou-lhe um crédito no valor de R$ 

5.345,54, assim pelo não recebimento da quantia e pela inadimplência da 

Requerida, ajuizou a presente ação, para reivindicar pelo ressarcimento 

do referido valor. Realizada audiência em 24.04.2017 – Id. 7213946, a 

tentativa de acordo entre as partes restou infrutífera, tendo o feito o seu 

prosseguimento normal. Apresentada a contestação – Id. 7213966, a parte 

Requerida contesta em sede de preliminar pela impertinência da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita tendo em vista que a parte 

não trouxe aos autos declaração de pobreza, documento indispensável, 

contesta ainda pela falta de interesse de agir diante do ato jurídico perfeito 

e pela renúncia expressa do requerente a qualquer valor remanescente 

em virtude de já ter recebido o valor, e no mérito, em suma contesta pela 

ausência de saldo remanescente e pela quitação do valor a título da 

incorporação da rede de energia elétrica, conforme consta do Termo de 

Restituição de Valores e Incorporação de Instalações Elétricas, anexado 

aos autos – Id. 7213958 e Id. 7213858, documento juntado pelo próprio 

Requerente, contesta mais, que a parte renunciou a qualquer saldo 

remanescente conforme consta no Termo, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Por sua vez, a parte impugna a contestação – Id. 

7213975, em sua totalidade, pelo fato de que a parte Requerente não 

renunciou aos valores, bem como, que não consta aos autos nenhuma 

quitação, impugna mais que pela execução dos serviços foram cobrados 

a quantia de R$ 17.000,00, dos quais só foram ressarcidos os valores de 

R$ 11.654,46, restando a quantia de R$ 5.345,54, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. No Id. 7213991 houve decisão para as partes 

apresentarem as provas que pretendem produzir, razão pela qual a parte 

Requerida, Id. 7213995 informou não haver mais provas a serem 

produzidas e pleiteou o julgamento antecipado da lide, no entanto o 

Requerente se manteve inerte, Id. 8365707. Vieram os autos conclusos, 

Id. 11827559. Em observância ao Termo de Restituição de Valores e 

Incorporação de Instalações Elétricas, datado de 10.03.2016, constato que 

a parte Requerente obteve o ressarcimento no valor de R$ 11.654,46. No 

entanto, observo que no Contrato Particular firmado pelo Requerente com 

a Empresa Eletro Construtora Pimental Ltda., consta o valor de R$ 

17.000,00, pela execução dos serviços, e somando-se os valores 

constante na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe nº. 1299 datada 

de 02.06.2015, emitida pela referida Empresa Eletro, R$ 10.435,32; Nota 

Fiscal nº. 000.001.873 – R$ 2.945,00 e Nota Fiscal nº. 000.000.074 – R$ 

3.619,68, todas juntadas no Id. 7213875, tem-se o valor de R$ 17.000,00, 

constante no Contrato Particular de Empreitada para Instalação de Energia 

Elétrica – Id. 7213875. Contudo, subtraindo os valores tem-se o valor 

restante de R$ 5.345,54, quantia esta que o Requerente alega que não 

recebeu, e que vem a juízo pleitear o referido valor a título de 

ressarcimento pelos valores gastos com a execução dos serviços para a 

instalação de energia elétrica em seu imóvel. Pois bem, em análise ao 

conjunto probatório, verifico que de fato a parte pagou pelos serviços o 

valor de R$ 17.000,00, porém recebeu a título de ressarcimento a quantia 

de R$ 11.654,46, restando lhe a quantia de R$ 5.345,54, no entanto 

observo que no item 4 Quitação - do Termo de Restituição de Valores e 

Incorporação de Instalações Elétricas, o Requerente outorgou a 

Concessionária a quitação quanto ao pagamento dos valores devidos pela 

Requerida em decorrência de antecipação de recursos pelo Requerente 

para a construção da rede de energia elétrica, bem como outorgou a 

quitação quanto aos valores relativos à manutenção e ainda aceitou nada 

mais a reclamar contra a Requerida sobre qualquer recurso inerente a 

qualquer direitos decorrentes da antecipação de recursos. Sendo assim, 

sobre a quitação vislumbro que razão assiste a parte Requerida, pois já 

houve a quitação dos valores referente a antecipação dos recursos para 

a construção da rede de energia elétrica, conforme constou no Termo 

juntado aos autos, desse modo não há do que o Requerente reivindicar 

pelo valor, pois aceitou as cláusulas descritas no referido Termo. Cabe 

salientar que o artigo 320 do Código Civil dispõe: “A quitação, que sempre 

poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie 

da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e 

o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu 

representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos 

neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias 

resultar haver sido paga a dívida.” Assim diante do artigo 320 do CC, 

concluo que a parte Requerente deu por quitada os valores através do 

instrumento particular, qual seja o Termo de Restituição de Valores e 

Incorporação de Instalações Elétricas, datado de 10.03.2016. No mais, no 

artigo 324, em seu parágrafo único do Código Civil, dispõe que “ficará sem 

efeito a quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a 

falta de pagamento”, ou seja, a parte teria que ter reivindicado os valores 

restantes e não constantes no Termo no prazo de sessenta dias, para 

tornar sem efeito a quitação, no entanto deixou transcorrer este prazo, 

pois ajuizou a presente ação em 02.12.2016. Diante disso, opino pelo não 
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acolhimento da preliminar arguida pela parte Requerida, e no mérito opino 

pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da exordial. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-93.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000024-93.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ADILSON ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação Id. 10289398, e por sua vez o 

Requerente impugnou – Id. 10349093, ambos dentro do prazo legal, 

conforme certificado Id. 10364456. No Id. 10289398 foi arguido a preliminar 

de Incompetência, da qual passo a decidir: A Requerida suscita preliminar 

de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Fundamento e Decido. Trata-se de Reclamação, ajuizada por Adilson 

Alves de Souza em face de Vivo S.A., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que é usuário da linha telefônica nº. 66 

99998-0431, o qual possuía contrato de telefonia com plano vivo ilimitado e 

internet, no montante de R$ 39,99, no entanto no mês de agosto/2016 os 

serviços vêm sendo interrompidos para efetuar ligações e ter acesso aos 

serviços de internet, alega que devido as interrupções entrou em contato 

com o atendente Roniel, gerando protocolo 20163352830276, e que o 

mesmo fez todos os testes técnicos e que poderia ser uma oscilação de 

sinal e sobrecarga do sistema, sucede que a falha continuou e devido a 

isso fez reclamação no Procon FA nº. 0116-000.427-6, anexa (Id. 

8212890), alega mais que vem pagando as faturas para não perder a linha 

a qual é importante para falar com a família e no seu trabalho. Na exordial 

ainda alega que por não ter solucionado o problema não restou alternativa 

a não ser ajuizar a presente demanda, para que seja liberado a 

comunicação da linha 66 99998-0431 para ligações e acesso à internet. 

No Id. 8219856, houve decisão para a parte emendar a inicial no prazo de 

15 dias, a fim de fazer a juntada de cópias legíveis dos documentos, no 

entanto a parte deixou transcorrer o prazo, conforme certificado – Id. 

9468535. No Id. 9784709, a liminar foi indeferida. Na audiência de 

conciliação realizada em 09.10.2017 (Id. 10235597 e 10361168), restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o seu 

prosseguimento normal. Todavia, a Requerida contesta – Id. 10289398, e 

em sede de preliminar pleiteia pela inépcia da ação, pelo fato que a parte 

redigiu petição genérica, não especificando as datas, meses e horários 

das supostas falhas no serviço, o que cercearia a garantia da ampla 

defesa e realização de contraprovas, ainda em preliminar contesta pela 

incompetência do juizado especial, haja vista a necessidade de perícia 

técnica, e no mérito, contesta pela regular prestação dos serviços e pela 

existência de sinal GSM e uso do serviços e para provar junta o Relatório 

de Chamada originadas/recebidas completadas – Ref. 18311/2017—12 – 

referente a linha 66 99998-0431 – período 01.08.2016 a 05.10.2017, 

contesta ainda que na cidade há cobertura da Telefônica e regular 

distribuição do sinal GSM e internet 3Ge 4G, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Por sua vez, a parte Requerente impugnou 

contestação – Id. 10349093, em sua totalidade, pelo fato que a parte age 

com dolo e má-fé, por vender seus produtos e serviços sem ter 

capacidade tecnológica, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da 

lide e pela procedência da ação. Pois bem, observo que na documentação 

anexada ao Id. 10289401, referente ao Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas – ref. 18311/2017—12 – linha 66 

99998-0431 – período 01.08.2016 a 05.10.2017 demonstra que houve 

utilização dos serviços, não havendo assim falhas na prestação dos 

serviços, no aludido mês de agosto/2016, conforme alega na exordial, bem 

como observo que no final do referido histórico consta que não há registro 

de portabilidade no período de 01.08.2016 a 05.10.2017. Todavia, verifico 

que os documentos anexados ao Id. 8212843; 8212858; 8212870; 

8212882 e 8212890 não são elementos suficientes para configurar que 

houve ofensa à honra, ainda que subjetiva, ou outro direito referente à 

personalidade do Requerente, que pudesse gerar o dano moral, pela mera 

alegação de que passou por constrangimentos por ter seus serviços de 

telefonia e internet interrompidos. Ademais, não consta nos autos que no 

mês de agosto/2016 conforme alegado na exordial, tenha o Requerente 

ficado sem os serviços de telefonia, pois no Relatório de Chamadas (Id. 

10289401) consta a utilização dos serviços no período de 10.08 a 

20.08.2016. Contudo, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: “O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” 

Sendo assim exigindo do Requerente sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, cabia ao Requerente mostrar 

qual foi o prejuízo que teve com a interrupção dos serviços de 

telefonia/internet, como alegado na exordial, pois nos autos não ficou 

demonstrado, qual foi o prejuízo ocasionado em relação ao dano moral, 

que tenha ofendido a sua honra e a sua personalidade perante outras 

pessoas. No mais da narrativa da exordial não ficou demonstrado qual foi 

de fato à angústia ou o constrangimento vivenciado pelo Requerente que 

tenha ultrapassado o mero dissabor. Neste caso, o Requerente deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Assim sendo, colhe-se da 

ementa abaixo transcrita: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SINAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS 

CONSTITUTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. 

INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ E TJMA. 

IMPROVIMENTO. I - Não logrando o autor comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito - falha na prestação de serviço de telefonia móvel, 

impossível dar guarida à pretensão ao recebimento de indenização por 

danos morais. Inteligência do art. 333, I do Código de Processo Civil; II - a 

interrupção no serviço de telefonia móvel configurar, via de regra, mero 

dissabor, não ensejando indenização por danos morais. Precedentes do 

STJ e TJMA; III - apelação não provida. .(TJMA: APL 0509192014 MA 

0002462-10.2011.8.10.0027, Relator Cleones Carvalho Cunha, julgado em 

15.06.2015 e publicado em 17.06.2015, 3ª Câmara Cível). (art. 333 do CPC, 

atual art. 373 do NCPC). EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DANO MORAL COLETIVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ABORRECIMENTO. 

DISSABOR. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Em situações de mero quebra de 

contrato com vazão à interrupção dos serviços de telefonia móvel não há, 

de per si, fato a dar ensejo à indenização por dano moral, salvo quando 

apontado, justificado, subsumido o abalo moral. 2. A interrupção no 

serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não 

ensejando indenização por danos morais (AgRg no AREsp 10.396/ES, Rel. 

Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 

08/09/2014). 3. Apelo provido. (TJ/MA – Apelação 0518322014MA 

0000046-10.2007.8.10.0092, Relator Desembargador Jorge Rachid 

Mubárack Maluf, julgado em 28.05.2015 e publicado em 24.06.2015, 1ª 

Câmara Cível). O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 

danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 
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da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova 

é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. 

...» (Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). (art. 333 do CPC, atual art. 373 do NCPC). 

Portanto, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da Requerida, sob a má qualidade dos serviços, que tenha 

atingido a sua honra, bem como a sua personalidade perante terceiros, a 

improcedência se impõe. Diante disso, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE da ação. Sem custas e sem honorários, transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-56.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY CLEIA CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000020-56.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ALCY CLEIA CAMPOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação - Id. 9381682, e por sua vez a 

Requerente impugnou – Id. 9480339, ambas dentro do prazo legal, 

conforme certificado Id. 9480571. No Id. 9381682 foi arguida a preliminar 

de Incompetência, da qual passo a decidir: A Requerida suscita preliminar 

de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

cominada com Antecipação de Tutela ajuizada por Alcy Cléia Campos dos 

Santos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., 

devidamente qualificados nos autos. Alega a Requerente, em síntese, que 

é usuária da Unidade Consumidora nº 6/163223-1 e que recebeu uma 

fatura referente ao mês de abril no valor de R$ 1.158,07 (um mil e cento e 

cinquenta e oito reais e sete centavos) da parte Requerida. Contudo, alega 

que realizou o pagamento do débito referente à competência de 04/2017 

no valor de R$ 7,91, em 05/04/2017 (Id. 8154959), sendo que, em contato 

com a Requerida, esta informou que se tratava de cobranças em relação a 

débitos em atraso, acrescentando que sempre quitou com as parcelas, 

alega que em razão do valor cobrado não restou outra alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda. No Id. 8163078, foi deferido a liminar a fim 

de que a Requerida se abstenha de promover a suspensão do 

fornecimento de energia na UC 6/163223-1, bem como de incluir o nome da 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito. A audiência de conciliação 

foi realizada no dia 07.08.2017, entretanto a tentativa de acordo tornou-se 

infrutífera entre as partes, conforme consta - Id. 9326156. Por sua vez, no 

Id. 9381682, a Requerida, contestou e em sede de preliminar pleiteou a 

incompetência do juizado especial, pelo fato de haver a necessidade de 

perícia técnica, e no mérito, contesta pela regularidade da cobrança tendo 

em vista que foi realizada a inspeção no medidor da UC através de 

laboratório (INMETRO/LEMEL), o qual foi encontrado irregularidades (Id. 

9381742), contesta ainda que desta aferição no medidor a Requerente foi 

devidamente informada através do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 

604506 – Id. 9381775, e que após a constatação das irregularidades a 

mesma foi notificada através da Carta ao Cliente (Id. 9381711), ainda na 

contestação a parte junta o extrato de Consumo do Cliente 163223 – Id. 

9381804 e Dados do Cliente – Id. 9381821. Na contestação ainda a parte 

faz pedido contraposto para que a Requerente seja compelida ao 

pagamento no valor de R$ 1.158,07, e ao final pela improcedência da 

ação. Por sua vez, a Requerente impugnou a contestação (Id. 9480339), 

pelo fato de que não se questiona a existência do laudo pericial e nem a 

efetiva realização de perícia, mas a não participação da Requerente 

quando da realização, por não ter sido intimada da data da realização da 

aferição, impugna ainda o fato de que a perícia foi realizada de forma 

unilateral, pois não foi dado a ampla defesa e o contraditório, bem como 

impugna o valor tendo em vista que a conta cobrada no mês de abril já 

havia sido paga, conforme consta do comprovante – Id. 8154959, na 

impugnação ainda pleiteia pela condenação da Requerida ao pagamento 

de indenização a títulos de danos morais, e ao final pelo julgamento 

antecipado da lide. Pois bem. Em relação ao aspecto formal do 

procedimento administrativo, que redundou na imposição da cobrança ora 

questionada judicialmente, vejo que, conforme os ditames da Resolução 

414/2010 -ANEEL, houve a intimação da Requerente, através da Carta ao 

Cliente 2ª via – Id. 9381711 e do Agendamento de Avaliação Técnica de 

Medidor – Id. 9381775 juntado aos autos, informando da inspeção, o que 

possibilitou o exercício de sua defesa. Juntou-se, ainda, o Demonstrativo 

de Cálculo de Recuperação de Consumo do Termo de Ocorrência nº. 

604506, com as identificações necessárias – Id. 9381717. Por fim, 

deve-se anotar que no Termo de Ocorrência e Inspeção 604506, data 

29.11.2016, hora 08h:30min, com todos os dados necessários, consta-se 

que o medidor foi retirado para aferição e, ademais, consta assinatura de 

Juliano Marcelo dos Santos. Assim, a Requerida seguiu o procedimento 

descrito na Resolução 414/2010, ANEEL, art. 133 e parágrafos, não se 

podendo mencionar em nulidade, motivo por que improcede a alegação de 

não-observância da norma e consequente vício procedimental. Desse 

modo, concluo que a parte Requerida procedeu de acordo com as normas 

descritas na Resolução 414/2010, para aferição do medidor da UC 

6/163223-1, e neste caso através da inspeção no medidor foi constatado 

a irregularidade, conforme laudo nº. 012587/2017 datado de 20.01.2017 

do INMETRO. Assim, observa-se que aferição do medidor foi realizada por 

laboratório, qual seja pelo INMETRO/IPEM-MT, conforme consta no laudo, 

anexo ao Id. 9381742, cumprindo-se o artigo 2º, inciso I, da Resolução 

414/2010, do qual dispõe que a “aferição de medidor pode ser verificada 

pela distribuidora, na unidade consumidora ou em laboratório de valores 

indicados por um medidor e sua conformidade com as condições de 

operação estabelecidas na legislação metrológica. ” Portanto, diante da 

análise dos autos, e da documentação juntada e em especial o laudo nº. 

012587/2017 datado de 20.01.2017 do INMETRO, foi constatado que o 

medidor estava com a base violada, conforme consta da conclusão do 

laudo, a qual está assim descrita: “O medidor não está funcionando de 

acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O 

medidor encontra-se com a base violada”, sendo assim observa-se que 

de fato houve a irregularidade, no medidor, e consequentemente o 

consumo é devido, ou seja, a recuperação de consumo não medido 

torna-se devida pelo(a) consumidor(a), do qual utilizou-se da energia, 

porém a mesma não foi computada devido a irregularidade apontada no 

laudo. Neste sentido colhe-se dos julgados abaixo transcritos: EMENTA: 

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO N. 456/2000 DA ANEEL. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO MEDIDO. LEGALIDADE. CUSTO 
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ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. FATURA 

ILÍQUIDA. (...) AUTORIA DA IRREGULARIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA 

PROVA. A razão da cobrança é o efetivo consumo de energia que fora 

registrado erroneamente em prejuízo à concessionária, desimportanto a 

autoria da irregularidade constatada. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70053510517, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 05/07/2013) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO E MANUTENÇÃO DO 

SERVIÇO. (...) DESVIO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR. CÁLCULO FEITO COM BASE NO MAIOR CONSUMO. 

Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, 

impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da 

irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse. Art. 72, IV, b, 

da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Precedentes do TJRGS. (...) Apelação 

a que se nega seguimento. (Apelação Cível Nº 70055275804, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo 

Zietlow Duro, Julgado em 01/07/2013) Diante disso, e por tudo mais que 

dos autos consta, opino pela rejeição da preliminar arguida pela 

Promovida, bem como pela revogação da liminar concedida – Id. 8163078, 

e, no mérito, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

parte Requerente em face da parte Requerida, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Por outro lado, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, bem como opino pela condenação da parte 

Requerente ao pagamento de R$ R$ 1.158,07 (um mil e cento e cinquenta 

e oito reais e sete centavos), valor este discutido na presente demanda, o 

qual será corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000152-16.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000152-16.2017.8.11.0014 REQUERENTE: FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restituição de Valor ajuizada 

por Fundo Municipal de Previdência Social de Poxoréo em face de Caixa 

Econômica Federal, devidamente qualificados nos autos. No Id. nº 

11344140, a parte Requerente pugnou pela desistência da ação e a 

extinção do processo. Vieram os autos conclusos, Id. 11559926. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

Requerente pleiteia a desistência da ação (Id. 11344140), razão pela qual 

a extinção do processo é medida que se impõe. Ainda, de acordo com 

Enunciado nº 90 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

Cíveis), "a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento". No mais, “a desistência 

da ação não induz, necessariamente, a renúncia ao direito material em 

disputa, a menos que o autor faça expressa referência ao fato, através 

de petição dirigida ao juízo. (...), o Novo CPC prevê que a extinção do 

processo sem a resolução do seu mérito não decorre da desistência da 

ação, mas da homologação da desistência, através de sentença 

terminativa. A desistência depende da outorga de poderes especiais ao 

advogado que subscreve a petição em nome do autor (art. 105).” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado, Misael Montenegro Filho, 2ª Edição 

Revista, atualizada e ampliada, São Paulo, Atlas, 2016, pág. 461) Diante do 

exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO o Pedido de Desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil e Enunciado 90 

do FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-11.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MATHEUS VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

MATHEUS VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados nos 

autos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. De 

início, é consabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se 

imprescindível a demonstração da probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, 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 risco ao 

resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória das provas 

colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos lançados pela parte 

autora e os documentos juntados aos autos permitem, ao menos em uma 

análise perfunctória dos autos, a concessão da tutela de urgência 

almejada. Isto porque, em apreço às alegações firmadas pelo requerente 

em sua peça inaugural, evidencia-se que o próprio diligenciou junto à 

empresa requerida para indagar quanto à excessiva medição da energia 

elétrica da unidade consumidora da qual é titular bem como procurou o 

CEJUSC desta comarca em busca de uma solução para o problema, não 

podendo ser apenado, portanto, pelo descompasso dos representantes 

da concessionária, sob a simples atuação unilateral desta. Ademais, 

trata-se a energia elétrica de produto indispensável à vida atual. Logo, 

tem-se que o fumus boni iuris encontra-se evidente pelo fato de que o 

autor é titular da UC, cuja leitura de consumo mostrou-se excessiva nos 

meses de setembro e dezembro/2015 e março/2016, em descompasso 

com a médica dos demais meses. Por sua vez, o periculum in mora está 

presente diante da cobrança pela parte requerida, com base em medição 

unilateral, em que pese diligência realizada pelo consumidor contestando a 

leitura, o que traduz-se em flagrante ato de império, em total dissonância à 

norma consumerista. Sendo assim, cumpre mencionar que resta 

comprovada a prova inequívoca e o dano irreparável ou de difícil 

reparação, conforme exige o artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o 

que consta nos autos, o autor está sendo cobrado por um produto/serviço 

que não consumiu, de fato. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da 

tutela. 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. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas 
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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 da 

cobrança relativa à fatura de energia elétrica referente meses de 

setembro e dezembro/2015 e março/2016 e, consequentemente, 

DETERMINAR à requerida a abstenção e/ou retirada do nome do autor do 

rol de inadimplentes, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de incidência 

de multa diária. DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, caso assim ainda não tenha sido procedido. 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, 11 de abril de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 3444-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): 1) Data: 

18/04/2018 Hora 08:30 Código: 33133 - Processos Criminais: 

1322-56.2012.811.0033 - Físico Tipo de Ação: Ação Penal de Competência 

do Júri->processo Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: Sessão 

de Julgamento (Tribunal do Juri) Autor(a): Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso Testemunha: Francisco Ferreira dos Santos Testemunha: 

Elessandro Araujo Pimentel Testemunha: Luiz Guilherme dos Santos 

Testemunha: Wesley Mariano Dias Testemunha: Claudeir Araujo Bressan 

Réu(s): Eliezio Silva dos Santos Réu(s): Maique Candido Barbosa 

Advogado: Defensoria Pública Advogado: Antonio Marcos Lopes 2) Data: 

2 5 / 0 4 / 2 0 1 8  H o r a  0 8 : 3 0  C ó d i g o :  1 3 9 0 2  -  * P r o c e s s o : 

3123-51.2005.811.0033 - Físico Tipo de Ação: Ação Penal de Competência 

do Júri->processo Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: Sessão 

de Julgamento (Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio Público Testemunha: 

Isac Luz Dantas Testemunha: Silmo Henrique da Cruz Réu(s): Welliton 

Charles Araujo de Souza Advogado: Defensoria Pública

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 11 de abril de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32323 Nr: 509-29.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E PAPELARIA LUZ E VIDA LTDA, 

MILTON SCHERWINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os embargos de declaração merecem acolhimento.Verifico, no caso em 

tela, que houve a contradição alegada, visto ao invés de suspender o 

processo até ulterior cumprimento do acordo consoante pedido formulado 

pelas partes, procedeu-se a sua extinção.Todavia, o artigo 922 do Código 

de Processo Civil dispõe que, em casos tais, deverá a execução ser 

suspensa, até ulterior cumprimento do acordo.Dessa forma, ACOLHO os 

presentes embargos de declaração, para o fim de declarar a parte 

dispositiva da decisão nos seguintes termos:(...) As partes encontram-se 

devidamente representadas não havendo óbice ou qualquer irregularidade 

que impeça a homologação do acordo firmado entre as parte, ao contrário, 

há permissão no sistema vigente, inclusive para gerar título executivo 

judicial, nos termos do artigo 475-N, inciso 3º, do Código de processo Civil, 

podendo também ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 57 da Lei 

9.099/95.Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação por elas celebrada, ao passo que determino a suspensão dos 

presentes autos até ulterior cumprimento do acordo celebrado por ambas 

as partes.Cumprido o acordo, venham os autos conclusos para 

sentença.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 11 de abril de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 244 Nr: 33-84.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE ABREU DIAS, IZABEL 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 33-84.1995.811.0033

Cód. 244

Vistos.

Nos termos do §2º do artigo 829 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido formulado pelo exequente à fl. 230, para o fim de determinar a 

intimação do executado, para que este relacione, descreva e apresente 

ao juízo uma lista dos bens de sua propriedade passíveis de penhora, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada ou decorrido o prazo, intime-se o exequente a requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízos, anote-se o necessário quanto ao atual endereço dos 

executados.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 11 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10700 Nr: 37-72.2005.811.0033

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:OAB/MT 10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:OAB/MT 

13.878

 Intimo os patronos da parte requerida para que tomem ciência da 

audiência desiganda, para o dia 24/04/2018 às 17:30 horas, na comarca 

de Diamantino, referente à carta precatória de código 124405.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 582 Nr: 286-38.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES AZÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN, CLAUDECIR 
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FRANCISCO CENEDESE, ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 PROCESSO N: 286-38.1996.811.0033 (582)

Visto.

1. Certifique se o pagamento do boleto acostado às fl. 146 foi devidamente 

realizado ou somente agendado.

2. Se comprovado o pagamento das diligências do Oficial de Justiça, 

renove a intimação dos terceiros ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE e 

CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE do conteúdo da decisão de fl. 

133/134 no endereço indicado às fl. 136. Instrua a carta precatória com os 

documentos necessários, inclusive, com a certidão mencionada no item 

anterior.

3. Não sendo comprovado o pagamento, intime-se a parte autora para 

fazê-lo ou comprovar que o fez.

Expeça-se o necessário. 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.: 76548 Nr: 4003-23.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os documentos de fls. 27/36 consistentes nas notificações extrajudiciais 

encaminhadas ao requerido evidenciam que desde novembro/dezembro 

de 2016 os requerentes pretendem obter os boletos para quitação de seu 

contrato, todavia sem êxito.Tais fatos comprovam os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pretendida pelos autores, 

isso porque em se tratando de pedido fundamentado em lei não tem o 

requerido motivo plausível para recusar a fornecer tais documentos, ao 

passo que a espera injustificada, por parte dos consumidores, 

inegavelmente, lhes trazem prejuízos, notadamente de ordem 

financeira.Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊCIA, para o fim de 

determinar ao requerido que proceda a emissão e o envio da 

documentação pleiteada nos termos da inicial, relativamente aos contratos 

sub judice, no prazo de 05 (cinco) dias.Por fim, cite-se e intime-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação na forma do artigo 335 do 

Código de Processo Civil no prazo assinalado pela legislação.Após, aos 

autores para impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.A seguir, conclusos 

para deliberações.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro, 11 de abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 140-35.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, SANDRA FRANCO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Autos nº 140-35.2012.811.0033 – Cód. 31953

Vistos.

Intime-se o Banco do Brasil para apresentar contrarrazões ao recurso 

adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, apresentadas as contrarrazões ou certificado eventual decurso de 

prazo para citado ato processual, remetam-se os autos à superior 

instância com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 11 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8802 Nr: 576-72.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849-MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Autos nº 576-72.2004.811.0033 – Cód. 8802

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 215.

Decorrido o prazo intime-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 11 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 93-51.2018.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE ARAÚJO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74064 Nr: 2964-88.2017.811.0033

 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): GUILHERME CABRAL DONHA, VLADIMIR 

CABRAL DONHA, MARIA APARECIDA DA SILVA DONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2964-88.2017.811.0033

Cód. 74064

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, 11 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2583-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Intimo o patrono da parte requerida para que tome ciência da audiência 

designada, para o dia 03/05/2018 às 13:10 horas, na comarca de 

Nortelândia-MT, da carta precatória sob o código 42862.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26896 Nr: 768-92.2010.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE SOUZA NARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo o patrono da parte requerida para que tome ciência da audiência 

designada, para o dia 02/05/2018 às 16:50 horas, na comarca de Campo 

Grande-MS, da carta precatória sob o número 41088-49.2016.812.0001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77040 Nr: 259-83.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDINEIDE COSTA ROCHA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a apreensão do bem indicado e o decurso de prazo para 

o requerido apresentar pagamento ou contestação, intimo a parte autora 

para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71555 Nr: 1979-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA BATISTA SERGIO, VALDILEI TEIXEIRA 

LIMA DA SILVA, VALDENORA TEIXEIRA LIMA PADILHA, MARIA JOSE 

LIMA DOS SANTOS, MARIA DE LURDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÁVIO JOSÉ DA SILVA, GUSTAVO 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415/O, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:, OLAVIO JOSE 

DA SILVA - OAB:13.991/MT

 RELATEI.FUNDAMENTO E DECIDO.EM SANEADOR PASSO A 

DECIDIR.Verifico, consoante certidão do distribuidor desta comarca à fl. 10 

que não foi recolhida as custas e taxas processuais, como também, 

verifico que o valor atribuído a causa não corresponde com a realidade 

dos autos executivos, dessa forma, determino a intimação dos 

embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a 

correção do valor atribuído à causa, bem como efetuarem o recolhimento 

das custas e taxas do processo, sob pena de extinção, sem nova 

intimação, eis que trata-se de prazo peremptório e havendo seu 

transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há alternativa a não 

ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do Código de Processo 

Civil.Não havendo mais questões pendentes a decidir DECLARO O FEITO 

SANEADO, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil.Fixo 

como pontos controvertidos:a) Eventual contratação, ainda que de forma 

verbal, para ajuizamento da ação de inventário. b) A existência de 

documentos relativos à ação de inventário, aptos a demonstrar eventual 

atual dos embargos na referida demanda.Determino, ex officio, o 

depoimento pessoal das partes, devendo estas serem advertidas que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam ou, comparecendo, se recusem a depor, por inteligência do 

artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.Para tanto, designo o dia 

__/__/2018, às __:__ horas, para audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências.São José do Rio Claro – MT, 03 de abril de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70462 Nr: 1367-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, GDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT 

10.186

 Visto.

Compulsando os autos, verifico que o presente processo decorre de um 

incidente apenso aos autos cód. 56319, em que me declarei impedida em 

decorrência de parentesco com advogado da vítima João Teixeira, razão 

pela qual deixo-me de manifestar nestes autos, do mesmo modo 

declarando-me impedida.

Encaminhem-se os autos ao substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54437 Nr: 267-02.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY JUNIOR BERTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO BIRK - 

OAB:MT/10.093, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT, 

RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Impulsionamento por Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, compulsando os autos, verifiquei a 

inexistência da intimação via DJE para o Advogado constituído Dr. 

CLAUDIO BIRCK. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de 

publicar novamente a sentença de fls. 152.

Visto.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor dos fatos faleceu, 

conforme registro de f. 151.

A vista do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANTONIO 

JERRY JUNIOR BERTÃO, em virtude da morte do autor do fato, o que faço 

com fulcro assente no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 5º, § 1º da Resolução 134/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, determino a remessa da arma apreendida nos autos 

ao Comando do Exercito, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/2003.

Transitando em julgado esta decisão, procedam-se as baixas e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77049 Nr: 266-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BELCHIOR DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls.32, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29239 Nr: 3118-53.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA LOURENÇA DO ESPÍRITO SANTO, DONOZOR 

FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76503 Nr: 3988-54.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLE CRISTINE SOARES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDA MARIA DE SOUZA MEDEIROS, FÁBIA 

FERNANDA DE SOUZA MEDEIROS, FLÁVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS, ISMAEL RODRIGO JÚNIOR DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA FABIANA DE SOUZA 

MEDEIROS - OAB:15781

 Certifico que a pedido da parte requerida, conforme petição de fls. 82/94, 

a sessão de conciliação/mediação foi re-agendada para o dia 07/06/2018 

às 15h00min, na Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, servindo a 

presente certidão para convidar as partes e seus advogados para 

comparecerem na sessão, conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do 

CPC e Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 759-23.2016.811.0033

 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: JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO, IRACEMA PALOSKI 

VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:1,906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da informação fls. 206, requerendo o que for de 

direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27489 Nr: 1366-46.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE TIAGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD ME, FLAVIO BOTINO 

RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288

 Certifico que a sessão de conciliação/mediação foi reagendada para o dia 

24/07/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências do CEJUSC da Comarca, 

servindo a presente certidão para convidar as partes e seus advogados 

para comparecerem na sessão, conforme §§ 2º e 3º do artigo 3º e artigo 

334 do CPC, bem como do Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

EDITAL Nº 006/2018-DF -O doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MMº. 

Juiz Substituto e Diretor do Foro nesta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, Em conformidade com o 

Edital nº 01/2018, torna público torna público RESULTADO FINAL do 

PROCESSO SELETIVO para contratação de ESTAGIÁRIO CURRICULAR DE 

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR, no âmbito da Comarca de Vila Rica, na forma 

predisposta no quadro abaixo:NÍVEL MÉDIO:

Posição Candidato Inscrição Pontos Final

1º Igor Sinhori da Silva 005/18 31 Aprovado

2º Vitória Silva Miranda 054/18 29 Aprovado

3º Virginia Ada Santos Lima 020/18 28 Classificado

4º Marcio Mulari Junior 030/18 28 Classificado

5º Stefanny Soares Campos 028/18 27 Classificado

6º Lorena Stefane de Aguilar Reis 009/18 27 Classificado

7º Myllena Barbosa de Souza 034/18 26 Classificado

8º Vittória Horner Nogueira 049/18 26 Classificado

9º Ana Kalita Ferreira da Silva 032/18 26 Classificado

10º Angelo Alves Trevisan 045/18 26 Classificado

11º Taila Laine Silva Moreira 008/18 26 Classificado

12º Vitória Luiza Silva Bem 002/18 25 Classificado

13º Italo de Souza Morais 011/18 24 Classificado

14º Camila Dias Demétrio 021/18 24 Classificado

15º Paulo Vitor Diniz Neves 055/18 24 Classificado

16º Mariele Cristina Nunes Silva 043/18 23 Classificado

17º Camilla Rodrigues da Costa Silva 004/18 23 Classificado

18º Gabriel Luis Ganem Reis 016/18 23 Classificado

19º Pietro Antonio Schmitz Juvileschi 042/18 23 Classificado

20º Pablo Henrique de Moura 001/18 23 Classificado

21º Kemilly Moreira Nunes Lima 046/18 23 Classificado

22º Eduardo Santos de Almeida 029/18 22 Classificado

23º Luana Casagrande 031/18 22 Classificado

24º Ranielle Pereira Barbosa 006/18 22 Classificado

25º Gabriela Potira Jesus Figueiredo 019/18 21 Classificado

26º Marcos Vinicius Costa Figueiredo 044/18 21 Classificado

27º Ronilson dos Santos Nogueira Filho 013/18 21 Classificado

28º Eduarda Souza de Oliveira 010/18 21 Classificado

29º Victor Fernando Defaveri Dias 014/18 20 Classificado

NÍVEL SUPERIOR:

 Candidato Inscrição Pontos Final

1º Tályta Laise Silva Moreira 001/18 28 Aprovada

2º Helena Pereira da Silva 003/18 26 Classificado

3º Raquel Lourenço Luiz 011/18 24 Classificado

4º Luciana Diel Martini 004/18 22 Classificado

5º Bruna Fabiana Cardoso 006/18 21 Classificado

6º Vanessa Marques Queiroz 010/18 20 Classificado

Publique-se, no átrio do Fórum e Diário da Justiça.Vila Rica/MT, 11 de abril 

de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva-Juiz Substituto e Diretor do 

Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57986 Nr: 162-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDSB, KLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS DOUGLAS MIRANDA 

- OAB:10.514

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos interposta pela menor 

Kauanne Mirella de Souza Buss representada por sua genitora Kalleandria 

Lima de Souza em face de Rogério da Silva Buss, todos devidamente 

qualificados nos autos.
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Com a inicial juntou documentos de fls. 04/23.

Recebida a inicial (fls. 29/30), determinou-se a citação do requerido para 

quitação do débito alimentar.

O requerido apresentou justificativa às fls. 35/47.

A parte autora postulou, às fls. 48/49, pela prisão civil do executado frente 

ao não adimplemento das parcelas alimentícias.

 O Parquet se manifestou às fls. 81/83.

O magistrado remeteu o feito ao CEJUSC para tentativa de 

conciliação/mediação, fls. 84.

 Conforme consta em fls. 95, a sessão de mediação restou frutífera, 

resultando na celebração de acordo.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos, HOMOLOGO ACORDO celebrado em sessão de 

conciliação/mediação, fls. 95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com 

fundamento no artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de guarda das menores, Kassia Regielly de Souza Buss 

e Kauanne Mirella de Sousa Buss, em favor da genitora Kalleandria Lima 

de Souza.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12775 Nr: 376-12.2007.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TAVARES LUZ, DANIEL DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO TAVARES LUZ, Filiação: 

Antônio Tavares da Silva e Maria Lucia Luz da Silva, data de nascimento: 

05/09/1986, brasileiro(a), natural de Conceição do Araguaia-PA, solteiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido DANIEL DE TAL, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: CONSTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NA DATA 

DE 05 DE OUTUBRO DE 2006, POR VOLTA DAS 22:30 HORAS, NA RUA 

ALVARENGA PEIXOTO Nº 833, BAIRRO INCONFIDENTES, VILA RICA-MT 

OS DENUNCIADOS, ACIMA QUALIFICADOS, COM ANIMUS NECANDI, 

DESFERIRAM DIVERSOS GOLPES NA VÍTIMA VALTEIR VIEIRA DA SILVA, 

INCURSANDO NA PRÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 121, §2º, INCISO III DO 

CÓDIGO PENAL. A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 13 DE MARÇO DE 2007.

Despacho: Vistos em correição.Trata-se de ação penal movida pelo 

MPE/MT em desfavor de Marcelo Tavares Luz e Daniel de Tal, suspensa 

(artigo 366 do CPP) desde 19.10.2011 (fls. 173).O termo final do lapso 

prescricional se dará em 19.10.2031.Posto isso, determino as seguintes 

providências:1. Oficie-se a SEJUDH solicitando que informe se o réu 

encontra-se preso em algum estabelecimento prisional do Estado de Mato 

Grosso;2. Requisite-se as folhas de antecedentes criminais do réu junto 

aos Institutos de Identificação Estadual e Nacional;3. Remetam-se os autos 

ao Ministério Público para que proceda a busca de endereço do 

denunciado.Após, sendo negativas as diligências, aguarde-se o 

cumprimento do mandado de prisão expedido, ou o comparecimento 

espontâneo do réu ao feito ou o transcurso integral do lapso 

prescricional.Retornem os autos ao arquivo provisório.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, 20 de fevereiro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40473 Nr: 2599-93.2011.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA ANGELA CRESTANI MINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2599-93.2011.811.0049 – Cód. 40473

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MT

EXECUTADO: GEOVANA ANGELA CRESTANI MINELI

INTIMANDO(A, S): GEOVANA ANGELA CRESTANI MINELI, CPF: 

80784313172, RG: 1173050-1 SSP/MT, Filiação: Orildo Crestani e 

Mercedes do Amaral Crestani, data de nascimento: 09/05/1979, 

brasileiro(a), natural de Salto do Lontra-PR, convivente, funcionária publica 

municipal.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 1.211,08 (um mil duzentos e 

onze reais e oito centavos), a que foi condenado nos termos da 

r.sentença proferida nos autos.

OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 605,54 (seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 605,54 (seiscentos e cinco reais e 

cinquenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Patrícia Raquel S. M. Ferreira - Gestora Adm. 3 - Responsável pelo 

CAA, digitei e assino.

 Vila Rica - MT, 12 de abril de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43624 Nr: 2731-19.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MEIRA LIMA 

-Procurador do Munícipio - OAB:16315-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2731-19.2012.811.0049 – Cód. 43624

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA/MT

EXECUTADO: LAZARO GOMES DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): LÁZARO GOMES DOS SANTOS, CPF: 395.749.031-68, 

Endereço: Rua 16, Nº 39, Bairro: Setor Norte, Cidade: Vila Rica-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para EFETUAR, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do presente edital, O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS no importe de R$ 506,04 (quinhentos e seis reais 

e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença 

proferida nos autos.
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OBSERVAÇÕES: Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 129,19 (cento e vinte e nove 

reais e dezenove centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Distribuição – Protocolo, 

no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Eu, Patrícia Raquel S. M. Ferreira - Gestora Adm. 3 - Responsável pelo 

CAA, digitei e assino.

 Vila Rica - MT, 12 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41091 Nr: 681-20.2012.811.0049

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONÍDIO BENEDITO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS, 

JOSÉ MARCONI DE ALMEIDA SANTOS, RAMÃO ALTAIR LEITE NANTES, 

VENCESLINO ALVES DE SOUZA, UBYRATAN DE ALMEIDA SANTOS, 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS CALDEIRA, ELECTRA MARIA DE 

ALMEIDA BENEVIDES, EDUARDO ALMEIDA SANTOS, MARIA ALZIRA DE 

ALMEIDA MARTINS, LUIZ CARLOS GUIMARÃES ANDRADE, MARCOS DE 

ALMEIDA ANDRADE, SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE, DENISE DE 

ALMEIDA ANDRADE, HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, SILVIO PALHANO DE SOUZA - OAB:9991/DF

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 508,59 (quinhentos e oito reais e cinquenta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 101/102, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerente/requerida junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 380,33 

(trezentos e oitenta reais e trinta e três centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 128,26 (cento e vinte e oito reais e vinte e seis 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286 Nr: 51-52.1998.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS, JOSÉ 

MARCONI DE ALMEIDA SANTOS, ELECTRA MARIA DE ALMEIDA 

BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA FLORESTA NEGRA S/C 

LTDA., MILTON SAAD JUNIOR, LIONÍDIO BENEDITO CHAGAS, EDMAR 

CARLOS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

OAB:2482-A/GO, GRACIEMA AMARAL DE ALMEIDA GALVÃO - 

OAB:19648-n/DF, WESLEY CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALÊXANDRO ADRIANO 

LISANDRO DE OLIVEIRA - OAB:214034, MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - 

OAB:17861-A/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 602,31 (seiscentos e dois reais e trinta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 913/914, sob pena de 

que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto à divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC/PJMT.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37924 Nr: 472-88.2015.811.0035

 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: Prudenciana Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ás partes para se 

manifestarem acerca de seu retorno da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50902 Nr: 2506-65.2017.811.0035

 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: EDIMAR BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURISTON VIEIRA RESENDE DE OLIVEIRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA CAROLINE DE 

OLIVEIRA RESENDE - OAB:16062-MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para manifestação 

em réplica à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, BUNGE 
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ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:OAB/SP 206.727, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo Ferreira de 

Andrade - OAB:9.764-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao Administrador Judicial 

para que se manifeste sobre os embargos de declaração de REF. 29, no 

prazo de 05 dias, conforme artigo 1023, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12462 Nr: 1219-48.2009.811.0035

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Evandro Klasener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudimira Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) QUÊNESSE DYOGO 

DO CARMO, para devolução dos autos nº 1219-48.2009.811.0035, 

Protocolo 12462, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7863 Nr: 227-58.2007.811.0035

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lúcia Vaccaro Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Sapienciski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO, João Flori Gemelli - OAB:4180-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) QUÊNESSE DYOGO 

DO CARMO, para devolução dos autos nº 227-58.2007.811.0035, 

Protocolo 7863, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49505 Nr: 1831-05.2017.811.0035

 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: SF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR, FRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O, DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE 

GUIRATINGA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por SIDNEI FERNANDES 

em face de FERNANDO RODRIGUES FERNANDES E RYAN RODRIGUES 

FERNANDES, representado pela genitora ROSENILDA PEREIRA 

RODRIGUES, pelos fatos e fundamentos expostos na prefacial.

O Ministério Público se manifestou favorável ao pleito de homologação à 

ref. 51 dos autos.

Posteriormente à ref. 45, fora realizada audiência de conciliação, bem 

como juntada de termo informando que as partes compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.45, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37379 Nr: 203-49.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Código nº: 37379

SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação execução de título extrajudicial proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE ALTO 

GARÇAS - MT, pelos fatos e fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente à ref.80, fora realizada audiência de conciliação, bem 

como juntada de termo informando que as partes compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref.80, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 09 de Abril de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37930 Nr: 476-28.2015.811.0035

 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: Carmelita Barbosa da Silva, Ranilson Lopes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaína Katiane Alves de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c medida cautelar 

proposta por CARMELITA BARBOSA DA SILVA E RANILSON LOPES 

TEIXEIRA em face de JANAINA KATIANE ALVES DE ASSIS, pelos fatos e 

fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente à ref. 44, adveio petitório informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 523 de 691



Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 44, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas e honorários advocatícios conforme acordado pelas partes.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33877 Nr: 2272-25.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS GOETTERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao exequente, para que 

providencie o depósito da diligência de oficial de justiça, através do site do 

tjmt.jus.br. Link de EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de 

Justiça. De tudo informando, para posterior expedição do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53392 Nr: 121-13.2018.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia da Silva Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O

 DECISÃO/ Mandado de Intimação.

Observa-se que as alegações apresentadas pela denunciada 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

prescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a 

denúncia na forma interposta em juízo. Verifico que não estão presentes 

circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos 

do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras 

questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Ante o recebimento da denúncia, procedam-se as anotações pertinentes 

junto ao Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e capa dos autos, na forma 

do item 3.1.13 da CNGC/MT.

Por fim, conforme determina o art. 56 da Lei de Drogas, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 25/04/2018, às 15h40min.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas para comparecer na data 

designada, expedindo-se carta precatória para testemunhas que 

porventura não residam nesta comarca, caso houver, para sua oitiva 

perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa do denunciado.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46957 Nr: 578-68.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO PROVIN – ME,, Elio Provin, DANIELA 

VALGOI PROVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34113 Nr: 192-43.2015.811.0092

 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: GERSON BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para condenar o réu na 

obrigação de conceder à parte autora o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 

8.213/91, no valor mensal de 1 (um) salário mínimo, devido a partir do 

requerimento administrativo, isto é, 18/09/2014 (fl. 42), ressaltando que os 

juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas 

atrasadas devem observar as orientações do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 do CJF, de 02/12/2013. Fica 

resolvido o mérito da causa, 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 o réu no pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do 

inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil.Evidenciada a 

probabilidade do direito, pelas próprias razões da sentença de 

procedência, e havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, em virtude do caráter alimentar da prestação, concedo a tutela 

antecipada para determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Gerente da Agência 

da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais – APSADJ, 

com sede à Av. Getúlio Vargas, 553, 7º Andar, Centro, CEP: 78.005-600, 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a implantação 

do benefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de 

responder por eventual ato de improbidade administrativa (Art. 11, II, da Lei 

8.429/92) e crime de desobediência (Art. 330 do Código Penal). Instrua-se 

o expediente com cópia dos documentos pessoais da parte e desta 

sentença. A fim de agilizar a implantação do benefício, encaminhe-se o 

ofício e as respectivas cópias via e-mail funcional do gerente executivo, 

qual seja: odair.egues@inss.gov.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 89-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA, VRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEF MORAIS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 33973
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Defiro a cota ministerial de fls. 91/92.

Encaminhem-se os autos ao contador judicial para que atualize o débito 

alimentar.

Após, venham conclusos para apreciar o pedido de fl. 68.

 Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45414 Nr: 2995-28.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 45414

 DECISÃO

Acolho a emenda à inicial.

I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II – Diante da ausência de comprovação de rendimento do requerido, 

DEFIRO o pedido de alimentos provisórios e fixo-os em 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo mensal, a partir da citação, devendo ser 

depositado até o dia 10 de cada mês na conta de titularidade do menor 

informado na inicial.

III – Determino a remessa deste feito ao Centro de Conciliação, 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.

IV – Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência de 

mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, acompanhada de 

advogado, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo realizado o 

acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do procedimento 

comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 7º Da Lei nº 

5.478/1968.

 V - DETERMINO ao cartório que dê urgência as providências, bem como 

tome as cautelas devidas, pois a ação deve tramitar em segredo de 

justiça, como ressai o artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45976 Nr: 149-04.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 45976

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 dias, manifesta-se no 

prosseguimento do feito, tendo em vista que o prazo requerido às fls. 14 já 

transcorreu.

Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45047 Nr: 2791-81.2017.811.0092

 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: EFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA MARQUES FRANCO 

RUSSI - OAB:36716

 Código - 45047

Dê-se vista ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44701 Nr: 2623-79.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 44701

Defiro o pedido de fls. 93/94, DETERMINO:

1) Nova expedição de mandado de busca e apreensão, depósito e citação 

no endereço informado (fl. 93).

Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 2627-19.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 44709

Defiro o pedido de fls. 93/94, DETERMINO:

1) Nova expedição de mandado de busca e apreensão, depósito e citação 

no endereço informado (fl. 93).

Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44712 Nr: 2629-86.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 44712

Defiro o pedido de fls. 99, DETERMINO:

1) Nova expedição de mandado de busca e apreensão, depósito e citação 

no endereço informado (fl. 99).

Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.
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Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21206 Nr: 16-06.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT

 Cód. n° 21206

DECISÃO

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

ADELMO OLIVEIRA SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 28/01/2011.

 Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação, arrolando três 

testemunhas fls.56.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e 

interrogado o réu.

 Em memoriais finais, o Ministério Público pleiteou pela pronúncia do 

acusado nos exatos termos da denúncia.

A defesa por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, alegando cláusula 

excludente de ilicitude, e alternativamente a pronúncia pela capitulação 

simples do delito previsto no art. 121, do CP.

 O réu foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II 

do Código Penal.

 A sentença de pronúncia transitou em julgado sem manifestação das 

partes, conforme certidão de fls.175.

 Na fase do art. 422 do CPP, as partes apresentaram rol de testemunhas a 

serem ouvidas, bem como o órgão ministerial requisitou a arma do crime 

para apresentação em plenário.

 É o relatório.

Decido.

Não restando necessidade de esclarecimentos de fatos, bem como 

inexistindo diligências a serem realizadas visando sanar irregularidades 

que possam vir a gera nulidades no feito, designo o dia 12/07/2018, ás 

12h30min. (HORÁRIO MT) para que o réu ADELMO OLIVEIRA SANTOS, 

seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca.

 Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

EXPEÇA-SE com urgência carta precatória para a oitiva das testemunhas 

que residirem fora da Comarca, ressaltando-se a prioridade para o 

cumprimento do ato.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem a sessão na data e hora acima designada.

Defiro a requisição ministerial para apresentação da arma do crime em 

plenário.

Oficie-se ao Presidente da Câmara de Vereadores solicitando a 

disponibilização do auditório para realização da sessão.

Ciência a Gestora Geral para as providências necessárias para realização 

da sessão.

Expeça-se Ofício aos órgãos competentes.

Alto Taquari/MT, 11 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44788 Nr: 2658-39.2017.811.0092

 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 Policia Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FELIPE FOLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Autos n° 44788

SENTENÇA

Acolho a manifestação ministerial de fl. 25 como razões de decidir e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato Rony de Souza 

Umbelino, em decorrência da decadência do direito de queixa, nos termos 

do artigo 107, IV, do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

Ciência ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 02 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.: 55050 Nr: 516-52.2018.811.0084

 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: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:25.276 PR

 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 proceder ao recolhimento dos 

valores da diligência do oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45044 Nr: 425-69.2012.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulide Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:14259, Frank Richard Fast - OAB:29.211/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULY RAMIRO 

FERRARI DORADO, para devolução dos autos nº 425-69.2012.811.0084, 

Protocolo 45044, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48836 Nr: 48-59.2016.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Grazilio de Souza 

Singulani França - OAB:23993/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Diante da renúncia da advogada outrora, bem como diante do teor de 

certidão de Ref. 78, NOMEIO a Dra. Erika Grazilio de Souza Singulani 

França – OAB/MT 23993/O, para patrocinar os interesses da requerente 

Luciana Morais de Oliveira da Silva devendo a Secretar ia do Juízo 

providenciar as comunicações necessárias e intimá-la via DJE.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52224 Nr: 808-71.2017.811.0084

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 526 de 691



por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS, PdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial ajuizado por 

Raykson Vieira da Silva e por Poliana de Oliveira, visando a 

regulamentação dos direitos de guarda, visitas e pensão alimentícia.

 Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Publico pugnou pela 

homologação do acordo.

 É o relatório.

Decido.

Inicialmente, tendo em vista a hipossuficiência das partes, defiro a justiça 

gratuita.

Com efeito, estando as partes representadas e em livre manifestação de 

vontade e, sobretudo, tendo em vista o melhor interesse das crianças, 

após manifestação favorável do Parquet Estadual, a homologação do 

acordo entabulado nos autos é de rigor.

Do exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas partes 

para que surtam todos os gerais e devidos efeitos legais, aplicando-se a 

hipótese o determinado no art. 100 e paragrafo único do CPC.

Determino a secretaria certifique o trânsito em julgado.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47990 Nr: 336-41.2015.811.0084

 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: FP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando a juntada do exame de DNA, abra-se vista à parte autora e 

ao Representante do Ministério Público.

Após, tornem conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47650 Nr: 91-30.2015.811.0084

 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: José Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se o advogado do autor via DJE, para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias quanto o teor da certidão de Ref. 34.

Às providências.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63141 Nr: 1553-63.2015.811.0038

 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: Luzia Flavio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato 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, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de junho (quinta-feira), às 17h – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

cabe ao advogado da parte

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96678 Nr: 3926-96.2017.811.0038

 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: Silvio Cesar Dejavite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus de Castro Dejavite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 razões pelas quais, por ora, INDEFIRO o pedido da TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA LIMINAR e DETERMINO que designe audiência de 

conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, devendo 

ser citada a parte requerida/ré, em sua pessoa, com pelo menos 15 (vinte) 

dias de antecedência – NCPC, art. 695 e §§.Advirto que o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao(à) réu(ré) o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo – NCPC, art. 695, § 1º 

-, assim como, em sendo benéfico, poderá o conciliador solicitar o auxílio 

da equipe multidisciplinar que atende a Comarca.Intime o(a) autor(a) na 

pessoa do(a) seu(sua) advogado(a), para a audiência, e advirta as partes 

que o não comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 

695, § 4º.O prazo de contestação será o disposto no art. 335 do 

NCPC.Sem prejuízo disso, caso as partes não firmem acordo na audiência 

de conciliação a ser designada, desde já DETERMINO a realização de 

estudo psicossocial nos endereços dos genitores, na Comarca através da 

equipe multidisciplinar local e, em diversa, através de carta precatória 

expedida para cumprimento pela equipe existente no juízo deprecado, 

após a determinação do magistrado do destino para isso.Cumpra.Às 

providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68415 Nr: 1130-69.2016.811.0038

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dileuza Westphal Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 e ss. - 

RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL -, 

ajuizada por DILEUZA WESTPHAL BARBOSA, cujos pedidos são entre, 

outros, de assistência judiciária gratuita e obrigação de fazer para que 

seja determinado a retificação do seu registro civil.

Remetido os autos a representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência do pedido, porém a interessada/requerente deverá antes 

esclarecer a respeito da grafia correta do seu sobrenome – VESPAL 

como consta em seu Rg ou WESTPHAL como consta na certidão de 

casamento, na exordial, bem como qual desses é assinado pela 

requerente nos documentos juntado aos autos.

Isso posto, DETERMINO que intime a parte, através do seu advogado 

constituído, para que esclarecer qual a grafia correta do sobrenome, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, in albis, volte-me concluso para sentença – código 

n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68415 Nr: 1130-69.2016.811.0038

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dileuza Westphal Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 e ss. - 

RETIFICAÇÕES, RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL -, 

ajuizada por DILEUZA WESTPHAL BARBOSA, cujos pedidos são entre, 

outros, de assistência judiciária gratuita e obrigação de fazer para que 

seja determinado a retificação do seu registro civil.

Remetido os autos à representante do Ministério Público, manifestou pela 

procedência do pedido, porém a interessada/requerente deverá antes 

esclarecer a respeito da grafia correta do seu sobrenome – VESPAL 

como consta em seu Rg ou WESTPHAL como consta na certidão de 

casamento, na exordial, bem como qual desses é assinado pela 

requerente nos documentos.

Isso posto, DETERMINO que intime a parte, através do seu advogado 

constituído, para que esclarecer qual a grafia correta do sobrenome, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, in albis, volte-me concluso para sentença – código 

n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56514 Nr: 1205-79.2014.811.0038

 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: Jozias Martins Crus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Teixeira Lemos, Luciene dos Reis 

Lemos, L. dos Reis Lemos Papelaria - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 “Visto e bem examinado. Encerrada a instrução, abro vista as partes para 

alegações por memorial nos termos do NCPC, art. 364, § 2° e por fim, 

DETERMINO que venha concluso. Saem intimados – CPC, art. 242, § 

1º/NCPC, art. 1.003, §1º. Cumpra. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59090 Nr: 2494-47.2014.811.0038

 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: MCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa - OAB:13607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme certidão de publicação de DJE n. 10213, datada 

de 8/3/2018, decorreu o prazo sem manifestação da parte autora acerca 

da r. determinação judicial datada de 5/3/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59090 Nr: 2494-47.2014.811.0038

 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: MCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Cruz Furlanetto Garcia 

Barbosa - OAB:13607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifstar acerca 

da r. decisão judicial adiante transcrita: (...) Visto e bem examinado, chamo 

o feito à ordem. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. -, em que a 

parte requerente MARLON CORREA DE OLIVEIRA pugna, entre pedidos 

outros, pela realização de exame pericial de DNA, assim como a 

declaração negativa de paternidade e desconstituição/anulação do 

registro de nascimento do filho D. P. de O. Contudo verifico que não 

ocorreu a regular citação da mãe/genitora até o momento e foi juntado o 

resultado do exame de DNA - fls. 24/26 -, com resultado positivo para o 

vínculo biológico, razão pela qual DETERMINO que intime a parte 

requerente, através do(a) advogado(a), para se manifestar em 

prosseguimento, inclusive indicando o endereço atual da parte adversa 

para citação/intimação, e sobre o resultado do exame juntado, ambos no 

prazo de 5 (cinco) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51915 Nr: 1812-63.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Uldrisch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para manifestar-se, requerendo o 

que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010060-71.2015.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (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. 8010060-71.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BENEVALDO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado 

e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 

credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “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”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 10 de 

abril de 2018 - 20:36:11. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010060-71.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BENEVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (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. 8010060-71.2015.8.11.0038 REQUERENTE: BENEVALDO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi certificado 

e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do retorno dos 

autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, assim como 

DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da iniciativa do 

credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “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”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 10 de 

abril de 2018 - 20:36:11. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010313-93.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BABILONIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

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. 8010313-93.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: JOSE BABILONIA DE SOUZA 

EXECUTADO: W. D. DE SOUZA - ME Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente 

pugnou pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. 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. No que se refere ao 

pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por não 

localizado/bloqueado valor algum a ser transferido, DETERMINO que intime 

o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 10 de abril de 2018 - 

21:07:34. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-26.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (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. 8010311-26.2014.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 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, 11 de abril de 2018 - 18:32:25. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-26.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (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. 8010311-26.2014.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO DE JESUS ALVES 
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REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 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, 11 de abril de 2018 - 18:32:25. (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 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000025-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

MACEDO 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 LUIZ CARLOS DE 

ALMEIDA MACEDO 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. 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 
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apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 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 que eram 

pré-pagos e foram migrados para o pós-pago. Alega que não houve 

qualquer conduta irregular praticada, inexistindo responsabilidade 

reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do inadimplemento do 

contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. 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 

02 prints de tela, totalmente inelegíveis, bem como suposto extrato de 

utilização sem constar qualquer informação do autor, como CPF ou nº de 

contrato. Verifica-se que a requerida alega que houve migração do plano 

pré-pago para pós-pago, contudo, não informa a data de tal migração, 

protocolo de ligação, ou até mesmo a gravação da contratação pelo 

consumidor, provas que facilmente poderiam ser produzidas pela 

requerida, se a contratação tivesse sido de fato realizada. No que 

concerne a alegação da requerida de que o autor junta comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Assim, não comprovada à 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: - DETERMINAR 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 - 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ; - DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica entre as partes, o cancelamento da linha telefônica de nº 

(65) 9 9955-1949, 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 
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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, 30 de janeiro de 2018. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000025-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)
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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. 1000025-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

MACEDO 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 LUIZ CARLOS DE 

ALMEIDA MACEDO 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. 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. Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 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 que eram 

pré-pagos e foram migrados para o pós-pago. Alega que não houve 

qualquer conduta irregular praticada, inexistindo responsabilidade 

reparatória, pois, a referida cobrança é oriunda do inadimplemento do 

contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, regularmente, 

aderido pela parte autora, isto é, existe um contrato inadimplido, ensejador 

da restrição declinada na inicial. 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 

02 prints de tela, totalmente inelegíveis, bem como suposto extrato de 

utilização sem constar qualquer informação do autor, como CPF ou nº de 

contrato. Verifica-se que a requerida alega que houve migração do plano 

pré-pago para pós-pago, contudo, não informa a data de tal migração, 

protocolo de ligação, ou até mesmo a gravação da contratação pelo 

consumidor, provas que facilmente poderiam ser produzidas pela 

requerida, se a contratação tivesse sido de fato realizada. No que 

concerne a alegação da requerida de que o autor junta comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. Assim, não comprovada à 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 
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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: - DETERMINAR 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 - 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ; - DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica entre as partes, o cancelamento da linha telefônica de nº 

(65) 9 9955-1949, 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, 30 de janeiro de 2018. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99302 Nr: 1133-53.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alice Bernadete Parra Merino, Rute de Laet e Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1133-53.2018.811.0038

Código: 99302

Com fulcro no respeitável despacho designo a audiência conciliatória para 

a data de 14 de junho de 2018, às 18h40min, recomendando que 

secretaria providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 05 de abril de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78351 Nr: 3120-61.2017.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Glaucia Cristina Duarte Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisieli Gonçalves Merino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119, 

Tatiane Aparecida Dias de Souza - OAB:MT0021724O

 Processo n. 3120-61.2017.811.0038

Código: 78351

Com fulcro no respeitável despacho designo a audiência conciliatória para 

a data de 14 de junho de 2018, às 18h35min, recomendando que 

secretaria providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 05 de abril de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66493 Nr: 792-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB BRASIL S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Wagner dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES 

SANCHES - OAB:195084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A ORDEM DE CITAÇÃO EMANADA NOS AUTOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66529 Nr: 808-17.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 
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CUMPRIMENTO A ORDEM DE CITAÇÃO EMANADA NOS AUTOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20172 Nr: 531-79.2010.811.0026

 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: Hugo Henrique Alves, Luiz Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, no prazo legal, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 145-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o réu, através de seu 

advogado constituído, via Dje, acerca da nova data da Audiência de 

Instrução e Julgamento, que se realizará no dia 20 (vinte) de junho de 

2018, às 13h30min., na sede do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47117 Nr: 319-82.2015.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSSF, GGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, ELIAS BERNARDO SOUZA - OAB:3898/O

 Por fim, JULGO procedente COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, na forma do artigo 487, I, do CPC.CUSTAS JUDICIAIS ISENTAS, nos 

termos do artigo 141, §2°, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.TRANSITADA em julgado a presente sentença, o que deverá 

ser previamente CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. DECLARO a presente sentença 

PUBLICADA com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Pelos serviços prestados, ARBITRO o 

equivalente a 02 (dois) URH a serem suportados pela Fazenda Pública em 

prol do advogado Elias Bernardo Souza.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42709 Nr: 820-07.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Corsini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com forte no art. 61, do Código de 

Processo Penal, c/c o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CARLOS ALBERTO CORSINI, ante a 

prescrição da pretensão punitiva em projeção.CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.INTIMEM-SE, via DJE, os patronos do acusado.Desnecessária a 

intimação do(a/s) réu(s), indiciado(a/s), autor(es) do fato, menor(es) 

infrator, considerada a regra prevista no art. 1.387, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial [Art. 

1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato].Certificado o trânsito em julgado, OFICIEM-SE 

os Institutos de Identificação Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, 

para as anotações pertinentes, e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos, 

dando-se baixa.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 1406-39.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPATRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS, CELSON 

RODRIGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante teor da certidão de “Ref: 14”, Impulsionam-se os presentes autos a 

fim de Intimar o Exequente, na pessoa de seus causídicos constituídos, 

para, querendo, no prazo legal, manifestar e/ou requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48256 Nr: 965-92.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucinei Marques Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226, Rogério Anastácio Chaves - OAB:11226/MT

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Requerente, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Demandado/Apelado, a 

fim de que tome CIÊNCIA DA SENTENÇA PROLATADA, bem como do 

RECURSO DE APELÇÃO aviado, pondendo, caso queira, no prazo legal, 

interpor recurso de apeação e/ou contrarrazoar o recurso já interposto 

pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47886 Nr: 771-92.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Fernandes Beato Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226, Rogério Anastácio Chaves - OAB:11226/MT

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Requerente, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Demandado/Apelado, a 

fim de que tome CIÊNCIA DA SENTENÇA PROLATADA, bem como do 

RECURSO DE APELÇÃO aviado, pondendo, caso queira, no prazo legal, 
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interpor recurso de apeação e/ou contrarrazoar o recurso já interposto 

pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66731 Nr: 914-76.2018.811.0026

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 05”INTIMA-SE a Requerente, na 

pessoa de seu advogado constituído, via Dje, para que retifique o valor da 

causa, proceda com a junta integral do contrato de compra e venda e 

declaração de hipossuficiência (art. 463 da CNGC), no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66731 Nr: 914-76.2018.811.0026

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a requerente para que retifique o valor da causa, proceda com 

a junta integral do contrato de compra e venda e declaração de 

hipossuficiência (art. 463 da CNGC), no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada, VOLTEM-ME os autos conclusos.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10921 Nr: 1024-32.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eustáquio da Silva, Orlando Waldemar 

Van Grol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002, Francismar Sanches Lopes - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT, 

Mariana Francisca de Souza Sanches - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Nos termos da determinação retro, item 1.I, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2351 Nr: 268-67.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arinato Miguel Biava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Em cumprimento a decisão de fls. 174, uma vez transcorrido o prazo de 

suspensão, INTIMA-SE o exequente, na pessoa de causídico constituído, 

via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a presente ação, promovendo os atos que 

lhe competir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 12015 Nr: 1780-07.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donatoni Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Matias de Oliveira - 

OAB:2226/MT, Rogério Anastácio Chaves - OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...1. Considerando que não foi possível citar o executado, tendo em 

vista a devolução da correspondência por escassez de endereço, 

INTIME-SE o Exequente PESSOALMENTE, mediante vista dos autos, com 

imediata remessa ao representante judicial, pelo cartório ou secretaria (art. 

25, Lei 6.830/80), para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos o 

atual endereço do executado, sob pena de arquivamento.2. Em seguida, 

CITE-SE A PARTE EXECUTADA, pelo correio, salvo se requerido pela 

Fazenda Pública que o faça por meio de oficial de justiça (LEF, art. 8º, I e 

II), PARA PAGAR A DÍVIDA com os acréscimos legais ou GARANTIR A 

EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, (art. 8º, da LEF), sob pena 

de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastarem 

para a plena execução da dívida.3. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da execução, a penhora poderá recair em qualquer bem da parte 

executada, exceto os que a lei declare impenhorável (art. 10, da LEF), 

procedendo desde logo a sua avaliação, devendo o valor constar do 

termo ou auto de penhora (art. 13, LEF). Caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis, intime-se o cônjuge da parte executada (art. 842, do CPC).4. 

Após a garantia do processo executivo, a parte executada poderá 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos estritos termos 

permissivos legais (art. 16, da LEF).5. No 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. Todavia, na 

hipótese de integral pagamento no prazo estipulado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, do CPC).6. 

Diversamente, decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, após 

proceda ao arquivamento provisório do feito por prazo não inferior a 05 

(cinco) anos, com a baixa nos relatórios de estatística.7. Decorrido o 

prazo supra in albis, nos termos do artigo 40, § 4 e/ou § 5º, da LEF, 

conforme o caso, INTIME-SE o exequente para manifestar sobre a 

prescrição.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o réu, através de seu 

patrono constituído, via Dje, para manifestar-se acerca do despacho de fl. 

89. No ensejo, faz-se a remessa física dos presentes autos ao membro do 

Ministério Público para igual fim.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA PINHEIRO DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000022-87.2017.8.11.0026 REQUERENTE: DONATA PINHEIRO DA SILVA 

CAMARGO REQUERIDO: EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

Vistos. I - Em que pese a certidão de id 12660298, compulsando os autos 

percebe-se que foi interposto recurso inominado pelo reclamado, id 

12293357, protocolado em 19.03.2018, sendo anexada aos autos também 

a respectiva guia de preparo do recurso, id 12293336. II - Assim, sendo 

tempestivo o recurso interposto, o recebo com 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, 12 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-23.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000078-23.2017.8.11.0026 REQUERENTE: MARCELO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Em que pese a 

certidão de id 12655577, dando conta do transito em julgado da sentença, 

compulsando os autos percebe-se que foi interposto recurso inominado, id 

12283038, em 19.03.2018; estando seu respectivo preparo no id 

12283047 e 12283043. Desta forma, torno sem efeito a referida certidão. 

Recebo o recurso interposto com 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, 12 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-80.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010023-80.2015.8.11.0026 REQUERENTE: SIMONE RAMOS PAULO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Compulsando os autos percebe-se que ambas as partes 

interpuseram recurso inominado, reclamante id 12500600 e reclamado id 

12139827. A reclamante foi intimada a apresentar contra razões de 

recurso contudo permaneceu inerte, certidão id 12661822. Por outro lado, 

a reclamante pugnou pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita id 12500600. Defiro à parte reclamante/recorrente os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. 

O reclamado requereu que o seu recurso fosse recebido com duplo efeito, 

suspensivo e d devolutivo. Recebo o recurso, apensa, em seu efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995), pois não vislumbrar na hipótese 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável. Intime-se o 

reclamado/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, 12 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-59.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010199-59.2015.8.11.0026 REQUERENTE: SIDNEI ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em que pese a certidão de id 12664850, 

dar conta do trânsito em julgado de sentença, torno-a sem efeito frente ao 

recurso inominado interposto e certificada a sua tempestividade no id 

12664813. 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, 12 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-65.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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:1000157-65.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 06/06/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-50.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000158-50.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 06/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-35.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000159-35.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 13/06/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000160-20.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-75.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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: 

8010131-75.2016.8.11.0026 REQUERENTE: LUCIMAR REGINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Em primeiro lugar, torno sem efeito a 

certidão de id 12665098, que noticia o trânsito em julgado da sentença. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 12664994) e 

estando de acordo o preparo (id 12446859), 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, 12 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-05.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE FERNANDES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000161-05.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 07/06/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-85.2017.8.11.0026

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000145-85.2017.8.11.0026 REQUERENTE: ANTONIO QUINTEIRO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em prelúdio, torno sem efeito a 

certidão de transito em julgado, id 12666183, uma vez que foi interposto 

recurso inominado, tempestivamente, conforme certidão de id 12666161. 

Certificada a tempestividade do recurso interposto, e comprovado o 

preparo, 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, 12 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERNANDES GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000162-87.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-34.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIEDRE BEATRIZ COSTA GALINDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA CANALLE OAB - PR39952 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010201-34.2012.8.11.0026 REQUERENTE: DANIEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: GIEDRE BEATRIZ COSTA GALINDO Vistos. Diante do teor da 

petição de id 12265242, intime-se o autor para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, manifestando-se 

também quando ao adimplemento da obrigação para fins do art. 924, II do 

CPC/2015 (extinção pelo pagamento). Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 

12 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-72.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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GILMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000163-72.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-57.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000164-57.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000165-42.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-27.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000166-27.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 14/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-94.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000168-94.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-79.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000169-79.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/06/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA KETELY SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000170-64.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-49.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000171-49.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/06/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-34.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CASTRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000172-34.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 
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ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-19.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000173-19.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 21/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-04.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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:1000174-04.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 13/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-86.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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:1000175-86.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 13/06/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-71.2018.8.11.0026

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:

WALTER QUINTERIO DE ALMEIDA (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:1000176-71.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 20/06/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000177-56.2018.8.11.0026

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:

EDLAINE DA COSTA MOREIRA (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:1000177-56.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 20/06/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-41.2018.8.11.0026

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:

GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO (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:1000178-41.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 20/06/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-26.2018.8.11.0026

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:

BENEDITO CONSTANTINO DA SILVA (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:1000179-26.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 20/06/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-11.2018.8.11.0026

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:

MARILEIDE NELZA GONCALVES FIGUEIREDO (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:1000180-11.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 20/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-42.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ELIAS DE LIMA (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 
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(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:8010172-42.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11538429) proferida nos 

autos. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LAHR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

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:8010006-73.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11536704) proferida nos 

autos. Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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:8010096-18.2016.8.11.0026 Impulsiono os autos, a fim de intimar 

o autor, na pessoa dos seus patronos, para manifestar acerca do 

depósito realizado pelo Banco requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Arenápolis, 12/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-75.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (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:8010131-75.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para oferecer contrarrazões, no prazo legal. Arenápolis, 

12/04/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11186 Nr: 1286-79.2005.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eustáquio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT, Mariana 

Francisca de Souza Sanches - OAB:10938/MT

 Nos termos da determinação retro, item I, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de abril de 2.018, às 14h00, a ser realizada no 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), sala 02.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-50.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FRANCISCO DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000309-50.2017.8.11.0026; 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: ANTONIO CARLOS FRANCISCO DA SILVA REIS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos. Com fulcro no 

art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. 

O Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 12228710). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 12 de abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000021-68.2018.8.11.0026; Valor causa: R$ 6.600,00; 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: 

ROBISON PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS SENTENÇA Vistos. Com fulcro 

no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e 

Decido. O Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de 

comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se 

extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 
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12228775). Dessa forma, considerando que a Promovente foi devidamente 

intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem apresentar 

prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 12 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-67.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANTUARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000034-67.2018.8.11.0026; Valor causa: R$ 7.600,00; 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: 

FERNANDA CANTUARIA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 

9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, 

apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a sessão de 

conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo de 

tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 12231302). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 12 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-52.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANTUARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000035-52.2018.8.11.0026; Valor causa: R$ 7.600,00; 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: 

FERNANDA CANTUARIA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS SENTENÇA Vistos. 

Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. 

Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente intimado, 

deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É 

o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos 

(id nº 12231349). Dessa forma, considerando que a Promovente foi 

devidamente intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem 

apresentar prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso 

I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu 

mérito. Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da 

Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas 

processuais. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, 

anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e 

sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de 

conclusão, para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 12 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENI SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000037-22.2018.8.11.0026; Valor causa: R$ 7.600,00; 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: 

GENI SANTOS MOURA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Vistos. Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso 

o relatório. Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente 

intimado, deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por 

este juízo. É o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante 

dos autos (id nº 10502129). Dessa forma, considerando que a 

Promovente foi devidamente intimada, e constatando o seu não 

comparecimento, sem apresentar prévia justificativa de sua ausência, 

arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente 

feito sem a resolução de seu mérito. Ademais, considerando o permissivo 

constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao 

pagamento das custas processuais. Certifique-se, oportunamente, o 

trânsito em julgado, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. 

Acaso haja recurso, e sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, 

independentemente de conclusão, para apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Publicada com a inserção no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 12 de abril de 

2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-87.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA FATIMA PINTO FEGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000065-87.2018.8.11.0026; Valor causa: R$ 10.146,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA DA FATIMA PINTO FEGUEIREDO Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos. Com fulcro no 

art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. Fundamento e Decido. 

O Promovente, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer a 

sessão de conciliação designada por este juízo. É o que se extrai do termo 

de tentativa de conciliação constante dos autos (id nº 12650787). Dessa 

forma, considerando que a Promovente foi devidamente intimada, e 

constatando o seu não comparecimento, sem apresentar prévia 

justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu mérito. 

Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da Lei nº. 

9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas processuais. 

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, anotando-se a 

extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e sendo ele 

tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de conclusão, 

para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. 

ARENÁPOLIS/MT, 12 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-12.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATEUS ALMEIDA DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000070-12.2018.8.11.0026; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FELIPE 

MATEUS ALMEIDA DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório. 

Fundamento e Decido. O Promovente, apesar de devidamente intimado, 

deixou de comparecer a sessão de conciliação designada por este juízo. É 

o que se extrai do termo de tentativa de conciliação constante dos autos 

(id nº 12650875). Dessa forma, considerando que a Promovente foi 

devidamente intimada, e constatando o seu não comparecimento, sem 

apresentar prévia justificativa de sua ausência, arrimada no art. 51, inciso 

I, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem a resolução de seu 

mérito. Ademais, considerando o permissivo constante do art. 51, § 2º, da 

Lei nº. 9.099/95 condeno o promovente ao pagamento das custas 

processuais. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, 

anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. Acaso haja recurso, e 

sendo ele tempestivo, intime-se a parte contrária, independentemente de 

conclusão, para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Publicada com a inserção no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. ARENÁPOLIS/MT, 12 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75210 Nr: 1628-44.2018.811.0088

 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: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br, para o fim de cumprimento do mandado de 

deferimento da liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73130 Nr: 285-13.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZERIANA COSLOPE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74561 Nr: 1200-62.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

requerente e determino que promova o recolhimento das custas judiciais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.No mais, desentranhe-se a juntada de ref. 10, eis que não se refere a 

este feito, procedendo-se a sua juntada nos autos pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75104 Nr: 1551-35.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Aparecida Pereira Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, para a Cidade de Colniza-MT, as passagens variam de R$ 

53,00 (cinquenta e três reais) a R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), sendo 

que o transporte é realizado por duas empresas: Viação Juína e TUT 

Transportes. Assim, com fundamento no acima exposto e na orientação 

da Suprema Corte firmada no RE nº. 631.240/MG, determino que a parte 

autora seja intimada, por sua advogada, para que dê entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, apresentando o comprovante no processo em 

igual prazo, sob pena de extinção.Uma vez comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas 

necessárias e profira decisão administrativa. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53071 Nr: 1864-69.2013.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Certifique-se sobre eventual decurso de prazo para manifestação da 

parte interessada.

 Em seguida, proceda-se ao regular andamento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62427 Nr: 2187-69.2016.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, cientificando a parte requerente acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67701 Nr: 2409-03.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE ROSA D. RECK, GECIR JULIO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Defiro o pedido da advogada e determino a juntada de 

substabelecimento. No mais, considerando os depoimentos colhidos na 

presente audiência, dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista 

do processo às partes para a apresentação das alegações finais, na 

forma e no prazo legal. Após, conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69676 Nr: 543-84.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSEMAQ - INSUMOS, SEMENTES E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariela Julia Marques do Amarante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYANA BREHM DE ALMEIDA - 

OAB:102730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51859 Nr: 288-05.2013.811.0100

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON BARRANCO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Intime-se o requerente para que apresente cálculo atualizado do débito, 

no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69731 Nr: 576-74.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oraldi Packer, Elisabete Packer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JERÔNIMO MARCELLO, VIVIAN 

RODRIGUES DA SILVA NOGUEIRA, RICARDO NOGUEIRA, Vanessa 

Rodrigues da Silva, Luiz Gustavo de Carvalho Pereira, ALESSANDRO 

RODRIGUES DA SILVA, EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, MILENA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAFFEI - OAB:49421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19805 Nr: 493-44.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C V M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 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: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Intime-se a fazenda pública para que peça o que lhe for de direito, no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17512 Nr: 1407-79.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VD DE OLIVEIRA - ME, VALDETE DIAS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453

 Vistos etc.

Indefiro o pedido retro de novo BANCENJUD tendo em vista a baixa 

probabilidade de êxito devido ao insucesso da tentativa anteriormente 

realizada e pelo fato do sistema já integrar as instituições SINCOOB e 

SINCREDI.

Intime-se o requerente para que indique outros bens penhoráveis em nome 

do executado, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23210 Nr: 916-33.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTELA E BOTH LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG - SISTEMA PARA COMPUTADORES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:5.841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JR. - 

OAB:8872, MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 Intime-se o requerente para que indique outros bens penhoráveis em 

nome do executado, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63495 Nr: 139-67.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 Intime-se o MP para que no prazo de 05 dias, informe o paradeiro da 

testemunha Valdeci, bem como requeira o que for de direito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19366 Nr: 64-77.2007.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 14ª Vara Cível Comarca de Cuiabá - MT, 

VALDIR ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MORADA DO SOL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDO ALVES MENEZES - 

OAB:4271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Certifico que, as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestarem acerca do Laudo de Avaliação de fl. 297/317, a parte 

requerente manifestou-se no prazo fl. 319, porém a parte requerida, 

deixou transcorrer o prazo em 06/10/2017 sem manifestação, em razão 

disso faço a conclusão da presente missiva para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59867 Nr: 511-50.2016.811.0100

 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: LIRIO VELOSO DOS SANTOS, SALETE ROCHA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORTESE AGROPECUÀRIA E INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62678 Nr: 2115-46.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Nunes de Assis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

 Intime-se o MP para que no prazo de 05 dias, informe o paradeiro do réu e 

das testemunhas Loyslaine e Gilmar, bem como requeira o que for de 

direito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67872 Nr: 2942-23.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT 17.738, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora, de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido 

pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte 

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 juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23759 Nr: 1459-36.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO JOSÉ ASSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da decisão a seguir transcrita: "Intimem-se as partes para se 

manifestem acerca dos documentos retro juntados e requeiram o que lhe 

for de direito, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção do 

processo."

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26015 Nr: 1038-79.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Diante do exposto, defiro o pedido formulado às folhas 127/128 e, por 

conseguinte, com fulcro no art. 689, CPC c/c art. 112 da Lei 8.213/91, 

HOMOLOGO a habilitação dos herdeiros Rosimar Tavares da Silva, 

Leomar Tavares da Silva, Luismaldo Tavares da Silva e Lusmar Tavares 

da Silva, como sucessores de Carolina Maria da Silva. Sem custas, diante 

da natureza de incidente.Retifique-se a Capa dos autos e o Sistema Apolo, 

a fim constar no polo ativo os herdeiros habilitados.Diante da homologação 

dos cálculos (fls. 122/123), expeçam-se os ofícios requisitórios em favor 

dos herdeiros habilitados e do(a) advogado(a) dos honorários 

sucumbenciais.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 26513 Nr: 237-32.2011.811.0110

 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: SEBASTIÃO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado (fls.156) da sentença de 

fls. 153/154-v, arquivem-se os presentes autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33277 Nr: 854-84.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA G. FERNANDES - ME, EDNA GRACIANO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB: 13.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4275

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de JUNHO de 

2018, às 16h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão;

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (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.

 Cadastre a testemunha já indicada pela parte requerida à fl. 116.

Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus patronos para 

comparecerem em audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37603 Nr: 172-27.2017.811.0110

 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: TANIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de JUNHO de 

2018, às 15h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão;

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (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.

 Cadastre a testemunha já indicada pela parte requerente à fl. 111.

Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus patronos para 

comparecerem em audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 409-61.2017.811.0110

 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: GERANI RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLENE GONÇALVES GUIMARÃES, 

IVANILDO CESAR RODRIGUES TIETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de JUNHO de 

2018, às 17h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão;

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (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.

 Cadastre a testemunha já indicada pela parte requerida à fl. 80.

Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus patronos para 

comparecerem em audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38868 Nr: 1030-58.2017.811.0110

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA, DALVA CANDIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA CANDIDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Defiro o pedido do Ministério Público à fl. 99.

Portanto, DESIGNO audiência de entrevista para o dia 02 de JULHO de 

2018, às 15h00min (horário de Cuiabá - MT), devendo o curatelado ser 

citado, nos termos do art. 751 do CPC.

Intimem-se os autores na pessoa de seu defensor(a), para comparecer na 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41300 Nr: 173-75.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS HIROSHI CARDOSO SASAKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Aguarde-se o decurso do prazo para 

oferecimento da contestação, em seguida certifique-se. Após intime-se o 

autor para impugnação, no prazo de 15 dias. A seguir, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41291 Nr: 168-53.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELMA PAULINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A parte requerida manifestou desinteresse na audiência de conciliação e 

requer prazo para contestação, conforme descrito às fls. 90.

Pois bem.

Sabe-se que a indisponibilidade do interesse público teria aptidão para 

impedir acordos pelos entes públicos, tanto que o art. 334, §4º, do CPC, ao 

tratar das hipóteses em que não serão feitas as audiências de mediação 

ou conciliação, refere-se, no inciso II, aos casos em que não se admite 

autocomposição.

Diante disso, o ente público expressou que não tem interesse em realizar 

acordo com a parte requerente na audiência de conciliação.

Dessa forma, cancelo a solenidade anteriormente aprazada às fls. 

88/89-v.

Intime-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 335 c/c 183 do CPC.

A seguir, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41345 Nr: 199-73.2018.811.0110

 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: ELIAS PESSOA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL DE TAL, LICO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Concessão->Liminar

Trata-se de Ação de Imissão na Posse com pedido de liminar, interposta 

por ELIAS PESSOA MARTINS em face de ISABEL DE TAL e LICO DE TAL.

Narra o autor que é proprietário do imóvel registrado sob a matrícula nº 

1751, com lote de terreno nº 08, na quadra nº 157, da expansão II do 

loteamento denominado “Serra do Roncador”, situado na zona urbana 

desta cidade, com área total de 40,24m².

Afirma que o mencionado imóvel fora invadido de forma ilegal, tendo os 

invasores se recusado a entregar o bem. Razão pela qual ajuizou a 

presente demanda, pleiteando, liminarmente, a expedição de mandado de 

imissão para a retirada dos invasores de seu imóvel.

Juntou documentos de fls. 08/18.

É o relatório.

RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

321 do mesmo diploma legal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Considerando documentos e elementos descritos na inicial, denota-se que 

a autora não possui capacidade financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Portanto, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98, do Código 

Processo Civil.

 AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

Analisando os documentos que instruíram a inicial, entendo que é 

necessário promover audiência de justificação prévia.

Designo o dia 02 de MAIO de 2018, às 17h30min(MT), para a realização de 

audiência de justificação prévia, para colher elementos para apreciar o 

pedido liminar.

Citem-se os requeridos para comparecer à audiência, conforme art. 300, 

§2°, do CPC, em cujo ato poderá intervir por intermédio de advogado, 

devendo constar no mandado as advertências de lei, e que o prazo para 

contestar a ação fluirá a partir da data da intimação da decisão que deferir 

ou não a liminar pleiteada.

Intime-se a parte autora, via seu causídico, para que compareça ao ato, 

acompanhada de até 03 (três) testemunhas.

Intime-se. Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26799 Nr: 523-10.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON INACIO TOMÉ, EUILDES LUCAS 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, Maurício Castilho Soares - OAB:11464/MT

 Visto, etc.

 Decisão->Recebimento de Recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejada pela defesa de 

EUILDES LUCAS MACHADO, com as razões inclusas (fls. 399 e 431/436), 

bem como as contrarrazões também já inclusas, conforme fls. 504/506-v, 

todos no prazo legal.

O réu EDSON INÁCIO TOMÉ também interpôs recurso de apelação às fls. 

502/502-v, sendo tempestivo (fls. 521)declarando que será arrazoado na 

superior instância, conforme preconiza o art. 600, §4º, do CPP.

Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos do art. 593 e 

seguintes, do CPP, RECEBO os recursos de apelação de fls. 399 e 

431/436, nos seus legais e jurídicos efeitos (art. 593, I e art. 597, do CPP).

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

os cumprimentos deste juízo (CPP, art. 600, §4º, do CPP e art. 601).
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CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36542 Nr: 394-29.2016.811.0110

 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: MARLON RODRIGO TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (fls. 100/101). No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018, às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão;

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (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.

 Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

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 60 

(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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intimem-se, requerente e requerido, bem como seus patronos para 

comparecerem em audiência.

 Efetive-se o cadastramento das testemunhas na ocasião de suas 

qualificações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36938 Nr: 605-65.2016.811.0110

 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: JEOVAN FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO FRAGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o pedido e fls. 70, para citação do requerido, via carta precatória, 

no seguinte endereço: Travessa Tancredo neves, n° 108, Centro, 

Município de Nova Xavantina/MT (fls.52 e 68).

 Designo audiência de conciliação para o dia 05 de junho de 2018, às 

14h30min (Horário de Cuiabá/MT).

Cite-se o requerido acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo 

para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - 

da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver auto 

composição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do NCPC).

Intime-se o requerido para comparecer à audiência de conciliação 

designada, devendo constar no mandado as advertências do art. 334, 

parágrafos 5º, 8º e 9º, do CPC.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para comparecerem 

à oralidade (art. 334, § 3º CPC).

Cite-se e intime-se o requerido, conforme determinação de fls. 44, no 

endereço informado às fls. 52 e 68.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34593 Nr: 344-37.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR LUIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro o pedido formulado pela exequente à fl.28.

Cite-se o executado, por carta com aviso de recebimento, no endereço 

indicado à fl. 28. Restando infrutífera, expeça-se mandado de citação a 

ser cumprido por Oficial de Justiça no mesmo endereço.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41627 Nr: 346-02.2018.811.0110

 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: RELINDE PEUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO SIMISUTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Nomeio como inventariante a requerente RELINDE PEUBE, que deverá 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes.

Em seguida, citem-se os interessados observando o pedido “d” da inicial, 

as Fazendas Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 626 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das 

primeiras declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 

(quinze) dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do 

CPC.

Expeçam-se os necessários mandados e editais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32140 Nr: 1883-09.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA BARROS DE SOUSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 30136 Nr: 1073-68.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDF, MEOF, FAPL, JADOF, SDJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o pedido de fls. 63/64, e determino a SUSPENSÃO do processo, 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30943 Nr: 715-69.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE SOUZA SOARES COMERCIO - ME, 

EVALDO DE SOUZA SOARES, FERNANDA JANAINA JACINTO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a inércia noticiada à folha 82; INTIME-SE a parte 

exequente, pessoalmente, para manifestar-se acerca da informação de 

fls. 76/80, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena arquivamento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40045 Nr: 1566-69.2017.811.0110

 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: PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DA SILVA XAVIER - 

OAB:/MT 23.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35175 Nr: 670-94.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. F. SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o pedido de fls. 143/144-v, e determino a SUSPENSÃO do 

processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32210 Nr: 1951-56.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA VON RANDOW DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41489 Nr: 281-07.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA, JAIR FRANCISCO 

GOMES, HOLLIDAI DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Recebo os embargos, visto que tempestivos (folhas 16) .

Nos termos do artigo 17 da Lei 6830/80, intime-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar impugnação aos embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30141 Nr: 1078-90.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAL, JFG, HDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguarde-se o deslinde do processo em apenso (Código: 41489).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20632 Nr: 1296-31.2006.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEDIMAR DE ARAÚJO, VALDIVINO 

ALVES MARTINS FILHO, REINALDO CICERO DO NASCIMENTO, ONÉSIO 

CICERO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

 Tendo em vista o pedido de fl. 836 e as informações apresentadas às fls. 

842/844-v, bem como a manifestação ministerial à fl. 846, DEFIRO a baixa 

das restrições eleitorais em nome de ONEZIO CICERO DO NASCIMENTO.

Posto isso, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral-MT, via sistema próprio, 

para que proceda à baixa na suspensão dos direitos políticos de ONEZIO 

CICERO DO NASCIMENTO – CPF: 709.607.711-15 (fl.108), diante do 
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cumprimento integral da pena.

Após, arquivem-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34791 Nr: 428-38.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ANA DA SILVA

 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.

Sentença-> Com resolução de mérito->Procedente

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em face de LUZIA ANA 

DA SILVA, qualificados nos autos (fls. 70/73).

A executada alega, em síntese, que os valores referentes aos cálculos 

elaborados pela exequente apresentam excesso, conforme fls. 70/73.

Requereu o julgamento procedente para excluir o excesso na execução 

de valores devidos à parte exequente.

Cálculos apresentados pelo INSS às fls. 74/75.

Concordância do exequente às fls. 78.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de Impugnação à execução movida pelo INSS em face de LUZIA 

ANA DA SILVA.

A parte exequente, às fls. 78, concordou com os cálculos apresentados 

pela executada.

 Assim, a procedência da impugnação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

PROCEDENTE a Impugnação à execução nos termos do art. 487, inciso III, 

“a” do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

74/75.

 Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor descrito como 

excesso de execução, R$ 5.875,42 (cinco mil, oitocentos e setenta e 

cinco reais e quarenta e dois centavos)[fl. 71 e 74/75], em consonância 

com o art. 85, §3°, I, do CPC, entretanto, suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.

Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, ao Egrégio 

Tribunal Federal da 1ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31864 Nr: 14-94.2002.811.0110

 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: VALDIVINO DE OLIVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOAssim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

supramencionadas, nos termos da petição de folhas 119/120, declarando 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.A Autarquia é isenta de 

custas. Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90 do 

CPC.Honorários sucumbenciais nos termos do acordo (fls. 

119/120).Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 16538 Nr: 264-88.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEILDE SIVIRINA ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 Despacho- Mero Expediente

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Código 35578).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35578 Nr: 894-32.2015.811.0110

 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): ODEILDE SIVIRINA ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 (...)DISPOSITIVOPosto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES, por 

sentença com resolução de mérito, os embargos à execução nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

embargada às fls. 147/150, dos autos Código n° 16538 apenso, devendo 

ser excluída apenas a parcela relativa ao 13º salário do último ano. O 

Embargante é isento de custas na forma da lei.Quanto aos honorários, 

face à sucumbência mínima da embargada, condeno o embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% da 

diferença entre o valor total homologado, com a exclusão acima referida, 

(fl.150 - Código n° 16538 apenso) e o valor total referido pelo embargante 

(fl.11-v), termos do art. 85, §3°, I e 86, parágrafo único do CPC.Com o 

trânsito em julgado, translade-se cópia desta decisão para os autos da 

execução em apenso (Código 16538).A seguir, expeçam-se os ofícios 

requisitórios, de forma individualizada, uma em nome da exequente e outra 

em nome de seu advogado, ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Nada 

havendo, proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas 

anotações, averbações e comunicações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 912-53.2015.811.0110

 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: IRENI ANTONIA DA CRUZ FERREIRA

 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:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. IRENI ANTONIA DA CRUZ FERREIRA, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(13/07/2016), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Concedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de 

verba alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária será aplicada em conformidade 
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com a Lei n. 6.899 /81 e legislação superveniente, de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça 

Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os juros moratórios 

serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da 

citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas 

vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do 

CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 

2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 

12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39398 Nr: 1322-43.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE ETERNO EVARISTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS EDUARDO GALVÃO CORREA, 

DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, RICARDO CHAVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 Vistos.

Decisão->Decreta Prisão Preventiva (Converte temporária em preventiva); 

Decisão->Recebimento de Denúncia.

1. DA PRISÃO TEMPORÁRIA E DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Constatando haver fundadas razões, diante dos elementos de 

informações sobre a materialidade delitiva e indícios de autoria, requisitos 

contidos na Lei n. 7.960/89, em 13.07.2017, foi decretada (Código: 39090), 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, a prisão temporária de DENIS EDUARDO 

GALVÃO CORREIA. No dia 19.07.2017, foi decretada (Código: 39091), 

pelo prazo de 30 (trinta), a prisão temporária de DELZECY ALMEIDA 

SILVEIRA; e, no dia 27.07.2017, foi decretada (Código: 39135), pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, a prisão temporária de RICARDO CHAVES DE SOUZA, 

em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado perpetrado 

contra a vítima JOÃO BENTO EVARISTO DE ARRUDA.

Os mandados de prisões temporárias de DENIS EDUARDO GALVÃO 

CORREIA e DELZECY ALMEIDA SILVEIRA foram cumpridos na data de 

20.07.2017 (fls. 52/54) e de RICARDO CHAVES DE SOUZA na data de 

25.07.2017 (fls. 60/61-v).

A Autoridade Policial apresentou o relatório final do inquérito na data de 

14.08.2017 (fls.104/105).

Com vistas dos autos, o douto presentante do Ministério Público ofereceu 

denúncia e pugnou pela conversão da prisão temporária em prisão 

preventiva.

É a síntese. DECIDO.

Da Conversão da Prisão Temporária em Prisão Preventiva.

Efetivada a prisão temporária dos indiciados, a custódia revelou-se de fato 

necessária e na forma do art. 311 do CPP , assim, deve ser convertida em 

prisão preventiva, eis que estão presentes os requisitos do artigo 312, do 

CPP, e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da 

prisão.

O crime supostamente praticado pelos acusados tem pena máxima que 

suplanta em muito a exigência legal, sendo suscetível de prisão 

preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP (requisito de admissibilidade).

 Além disso, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do 

fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti 

corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte 

final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e 

indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está consubstanciada na Portaria que instaurou o 

respectivo Inquérito Policial n. 108/2017/DPJCC/MT, na certidão de óbito 

(fls. 06), no laudo de exame de corpo de delito – perícia em morto e mapa 

topográfico (fls. 10/12-v), no laudo pericial constando fotos do cadáver 

(fls. 88/101-v).

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, 

tenho como demonstrados, uma vez que inúmeras testemunhas ouvidas 

no decorrer do inquérito, afirmaram ter conhecimento do envolvimento dos 

denunciados no homicídio da vítima João Bento, vejamos:

A testemunha MAUTO DOS REIS CARDOSO DA SILVA, às fls. 20/20-v, 

relatou em sede policial que é vizinho da fazenda da vítima e que no dia 

dos fatos avistou uma motocicleta indo em direção da fazenda do Sr. João 

Bento (vitima), e após, avistou novamente a motocicleta retornando 

quando percebeu que se tratava de dois indivíduos, mas não conseguiu 

identificar as pessoas.

A testemunha SEBASTIÃO ROSA DA SILVA ficou sabendo do homicídio e 

teve conhecimento que supostamente teria sido praticado por DENNIS (fls. 

23/23-v).

A testemunha ELDIR ANTÔNIO ROCHA relatou também que alugou uma 

moto para DELZECY no dia 01.07.2017 (dia anterior ao fato), e que na 

ocasião da devolução do veiculo, estavam juntos DELZECY e DENIS, 

aparentemente sujos e percebeu que DENIS tirou do bolso do shorts uma 

grande quantia em dinheiro e neste momento foi ameaçado por ele (Denis) 

que se contasse para alguém que o tinha visto com o valor iria matá-lo (fls. 

25/26)

A acusada DELZECY ALMEIDA SILVEIRA, narrou às fls. 48/51 que era 

convivente de DENIS e que em maio se separou dele. Narrou ainda que 

RICARDO chamou DENIS para “Fazerem uma fita”, ou seja, roubar um 

velhinho que morava em uma fazenda. Que tempos depois perguntou se 

DENIS iria mesmo praticar o roubo, e o mesmo afirmou que sim. Relatou 

que foi ela mesma que alugou a moto do Sr. ELDIR para irem até a 

fazenda, a pedido de RICARDO e DENIS. No dia dos fatos, DENIS pegou a 

moto e foi juntamente com RICARDO praticar o roubo e, quando voltou, 

DENIS estava sozinho, muito apavorado e disse que “TINHA FEITO A FITA 

E QUE ACREDITAVA QUE TINHA MATADO O VELHO”, na ocasião deu um 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para DELZECY pela recompensa do 

aluguel da moto e juntos foram devolvê-la. Que depois RICARDO 

conversou com DELZECY e ele disse que “O HOMEM MORREU MESMO” e 

que “DENIS BATEU DEMAIS NO VELHO”.

Diante dos relatos, verifica-se a materialidade do crime, bem como indícios 

suficientes de autoria dos três denunciados.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do 

CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada 

como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 

da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o 

periculum libertatis).

No caso vertente, reputo que a liberdade de todos os acusados 

representa risco à ordem pública, visto que a gravidade em concreto do 

crime denota a periculosidade dos agentes, tendo ocorrido prévio 

planejamento e atuação que culminou na morte da vítima, gerando grande 

comoção social. Ademais, em liberdade, encontrariam estímulo para 

continuarem nas práticas delitivas.

 Sobreleva esclarecer que DENIS tem uma ficha criminal vasta, inclusive é 

reincidente nos autos de Código: 26322 (encerrado em 09.10.2013).

Diante desse cenário fático, malgrado a prisão ser medida excepcional, 

considero necessária para resguardar a ordem pública, evitando-se a 

prática de novos delitos e, por conseguinte, o descrédito no Estado de 

Direito.

Nesse mesmo pensamento, veja-se a lição do jurista RENATO BRASILEIRO 

DE LIMA, verbis:

“(...) demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de 

agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a 

decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, 

pondo em risco a ordem pública.”

 E continua:

“(...) No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, 

faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, 

em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do 

convívio social.”

 Portanto, a liberdade prematura acarretaria um forte sentimento de 

impunidade, gerando descrédito das instituições constituídas e, 

principalmente, aniquilando a função preventiva e de contenção social do 

direito penal, ocasionado, por isso mesmo, estímulo àqueles que agridem a 

sociedade.

Nesse prisma: o e. Superior Tribunal de Justiça:

 “No sentido de que a garantia da ordem pública abrange também a 

promoção daquelas providências de resguardo à integridade das 

instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da 
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população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de 

delinquência” (STJ – 5ª Turma – RHC nº 26.308/DF, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, j. 08.09.2009, DJe 19.10.2009)

Nessa mesma toada, o insigne jurista FERNANDO CAPEZ ensina que “a 

brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação 

de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal 

forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o 

trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.

 A prisão dos denunciados também é necessária por conveniência da 

instrução criminal, visto que, como se percebe do depoimento da 

testemunha Eldir Antônio Rocha, este foi ameaçado por Denis.

 Em seu depoimento Eldir esclarece: “...lhe entregaram o veículo e naquele 

momento pode perceber que Denis tirou do bolso do short uma grande 

quantia em dinheiro e ainda lhe fez ameaças dizendo se contasse para 

alguém que o tinha visto com dinheiro iria lhe matar pois tinha feito um 

acerto com o patrão e aquele dinheiro era do acerto...”.

No mesmo norte, para garantia da aplicação da lei penal, também se torna 

necessária a manutenção da prisão dos denunciados, já que, conforme se 

vislumbra à folha 34 dos autos, Denis teria fugido após o fato.

Por todo exposto, o direito individual dos acusados à liberdade deve ser 

restringido, a fim de garantia a ordem pública, a aplicação da lei penal e a 

instrução processual.

2. DISPOSITIVO:

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos indiciados DENIS EDUARDO 

GALVÃO CORREA, RICARDO CHAVES DE SOUZA e DELZECY ALMEIDA 

SILVEIRA, qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço 

com fulcro nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

 EXPEÇA-SE mandado de PRISÃO PREVENTIVA e encaminhe-os para os 

devidos cumprimentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41839 Nr: 466-45.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - CUMPRA-SE – EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a presente Carta de 

Ordem (nº 545/2018), expedida pela 1ª Secretaria Cível do Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso –TJMT, 

expedindo o necessário.

2 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40296 Nr: 1631-64.2017.811.0110

 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: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO CARRION DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos motivos acima expostos, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando 

a expedição de mandado de reintegração da autora na posse do imóvel 

descrito na exordial, para que os requeridos que residem na área 

esbulhada desocupem o imóvel voluntariamente no prazo de 10 (dez) dias 

úteis.Intimem-se os demandados desta decisão, cientificando-os de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564, 

ficando cientes que não contestando a ação, presumir-se-ão como 

verdadeiros e aceitos os fatos articulados pela parte autora, salvo se o 

contrário resultar das provas coligidas ao feito.Intime-se a parte 

autora.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30279 Nr: 34-02.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Constata-se dos autos que foi deferida a pesquisa via RENAJUD, todavia 

não há nos autos a juntada das informações. Por isso, realizo na presente 

data a pesquisa referida.

Havendo o bloqueio de veículos, dê-se ciência ao exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos; artigo 16 da Lei n.º 6.830/80.

Em caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio do 

executado, sob pena de suspensão dos feitos, nos termos do art. 40 da 

Lei 6830/80.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18274 Nr: 347-07.2006.811.0110

 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: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 Despacho- Mero Expediente

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Código 34531).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34531 Nr: 322-76.2015.811.0110

 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): TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 Posto isso, julgo IMPROCEDENTES, por sentença com resolução de mérito, 

os embargos à execução nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela embargada às fls. 130/132 

dos autos principais, Código 18274. O Embargante é isento de custas na 

forma da lei.Condeno o embargante ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais em R$ 1.752,76 (mil setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e seis centavos), com fulcro no art. 85, §3°, I, do 

CPC.Transitada em julgado, translade-se cópia desta decisão para os 

autos da execução em apenso (Código 18274), bem como expeçam-se os 

ofícios requisitórios, de forma individualizada, uma em nome da exequente 

e outra em nome de seu advogado, ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.Nada mais havendo, proceda-se a baixa e o arquivamento, com as 

respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

Juizado Especial

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27259 Nr: 983-94.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES SILVESTRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...)DISPOSITIVOPosto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 

9.099/95.Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c 

parágrafo único, da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 838-67.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intime-se a executada para pagar o débito (fl. 149) no valor de R$ 

3.884,90 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), 

no prazo de 15 (quinze) 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 .

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que se trata de 

Cumprimento de Sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32466 Nr: 203-52.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-O, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MISAEL LUIZ INÁCIO 

em face de EXPRESSO RUBI LTDA, partes qualificadas nos autos.

Primeiramente, chamo o feito à ordem e, por conseguinte, revogo 

parcialmente a decisão de folha 82, determinando a exclusão do 

acréscimo dos honorários de 10%, previsto no art. 523, §1°, do CPC, 

diante da vedação prevista no Enunciado 97 do FONAJE, abaixo 

transcrito:

ENUNCIADO 97 – 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 (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).Negritei

Mantenho inalteradas as demais determinações da folha 82.

Intimem-se as partes da presente decisão para, querendo, se 

manifestarem em 05 (cinco) dias.

Expirado o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à 

contadoria judicial para atualização do débito, com a exclusão dos valores 

acima referidos, nos termos do art. 52, II, da Lei 9.099/95.

A seguir, voltem os autos imediatamente conclusos para apreciação do 

pedido de bloqueio de valores via BACEN JUD (fls.85/87).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25949 Nr: 972-02.2010.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca dos pedidos da executada às fls. 301/306-v.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84712 Nr: 1562-64.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1562-64.2014 (Id. 84712).

Ação previdenciária

 Requerente: JOÃO BATISTA DA CONCEIÇAO DAS CHAGAS

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S. S.

Vistos.

1. Declaro encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 11 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89910 Nr: 585-04.2016.811.0101

 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: MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - 
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OAB:16050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 585-04.2016 (Id. 89910).

Ação de concessão de auxilio doença c/c aposentadoria por invalidez 

com pedido de antecipação de tutela

Requerente: MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S. S.

Vistos.

1. Declaro encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

3. Após, conclusos para sentença.

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 11 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92218 Nr: 1854-78.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCDSDS, IBCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI ALVES FERREIRA - 

OAB:17978/O

 Autos nº 1854-78.2016 (Id. 92218).

Ação de Alimentos

Requerente: I.B.C.D. S representada pela sua genitora NEIDE CHAVES DE 

SANTOS.

Requerido: JOSÉ CARLITO DA SILVA

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas.

2. Não há questões processuais pendentes.

3. Fixo como pontos controvertidos: a necessidade alimentar da menor 

Ingridi Beatris e as possibilidades da parte requerida (CC, 1.694, §1º).

4. Defiro a produção de prova documental e oral, ressaltando que a prova 

documental consiste na entrega de qualquer documento que possa 

elucidar o fato controvertido pelas partes.

5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 14:00 horas, oportunidade em que será colhido o depoimento 

pessoal das partes e de suas testemunhas, desde que o rol seja 

apresentado até 15 (quinze) dias antes da audiência de instrução (art. 

357, § 4º), ainda que seja informado que a testemunha comparecerá 

independente de intimação, devendo as partes observarem os requisitos 

contidos nos artigos 357, V, §§ 6º e 7º e 450 do Novo Código de Processo 

Civil.

 Ficam advertidas as partes que as testemunhas não podem ter as 

restrições do artigo 447, do NCPC.

 5.1 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

5.2 Intime-se, pessoalmente, as partes para comparecerem na data 

designada (art. 385, § 1º, NCPC).

 6. Ciência ao Ministério Público.

7. Diligências necessárias.

Cláudia, 11 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86342 Nr: 759-47.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEICA LOPES DA SILVA, ERICA ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 Autos Virtuais (Id. 86342)

Ação Civil Pública Ambiental

 Requerente: COPEL GEREÇÃO E TRASMISSÃO S/A

Requerida: ERICA ALVES DA SILVA

 Vistos.

 1. Defiro o pedido do autor. Expeça-se ofício ao Registro de Imóveis local 

para o fim de averbar na matrícula 17547 a servidão administrativa, no 

prazo de 10 (dez) dias. Havendo ônus, caberá ao autor arcar com o 

pagamento de custas na serventia.

2. Cumprido o ato, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Cláudia, 11 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85086 Nr: 140-20.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO BEHLING, ROSINETE DO VALE 

ALENCAR BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Florêncio de Castilho - 

OAB:15640, VIVIANNE CRISTINE CALDAS AYRES - OAB:9826

 Vistos.

1. Intime-se a parte Autora para depositar em Juízo o valor dos honorários 

periciais, conforme já determinado na decisão constante na Referência 91.

2. Com o depósito, defiro o levantamento parcial do valor dos honorários 

periciais, no importe de 60% (sessenta por cento). Expeça-se alvará de 

levantamento em favor do perito.

3. No mais, cumpra-se a decisão anterior.

4. Int.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86337 Nr: 754-25.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÊMIA MATOS DA SILVA, ESPÓLIO DE JOÃO 

JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o levantamento parcial do valor dos honorários periciais, no 

importe de 60% (sessenta por cento). Expeça-se alvará de levantamento 

em favor do perito.

2. No mais, cumpra-se a decisão anterior.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86340 Nr: 757-77.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o levantamento parcial do valor dos honorários periciais, no 

importe de 60% (sessenta por cento). Expeça-se alvará de levantamento 

em favor do perito.

2. No mais, cumpra-se a decisão anterior.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86338 Nr: 755-10.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADARICO DIAS, THERESA ROSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13795, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 7.335, Luiz Orione Neto - OAB:OAB/MT 3.606

 Vistos.

1. Defiro o levantamento parcial do valor dos honorários periciais, no 

importe de 60% (sessenta por cento). Expeça-se alvará de levantamento 

em favor do perito.

2. No mais, cumpra-se a decisão anterior.

3. Int.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100444 Nr: 101-18.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEIA JACOBOUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais), correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101969 Nr: 888-47.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, ANDERSON 

LUIZ PEZ, MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM ROSANE MABONI 

FRANCO, LORAINE PIRES PEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:MT 

5.079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92553 Nr: 2057-40.2016.811.0101

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR ANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, FABRICIO VERDOLIN DE CARVALHO - 

OAB:PR 28.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos. 1. Defiro a juntada de substabelecimento conforme requerido pela 

parte autora. 2. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora 

informar o atual endereço das suas testemunhas. Caso alguma resida em 

outra comarca, depreque-se. Caso resida nesta comarca, voltem 

conclusos para designação de audiência. Saem os presentes intimados. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94433 Nr: 500-81.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Muck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE CLÁUDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:MT/4.705

 Vistos 1. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas da parte 

autora, conforme requerimento do advogado supra. 2. Defiro o prazo de 

05 (cinco) dias, conforme requerido pela parte requerida, para juntada de 

carta de preposto. 3. Realizado o depoimento pessoal da parte autora 

neste ato, eis que pessoa idosa. 4. Suspendo o presente feito pelo prazo 

de 30 (trinta) dias a fim de se comporem amigavelmente. 5. Caso façam 

acordo, ou na hipótese de não faze-lo, deverá a parte autora juntar aos 

autos o acordo ou o pedido de prosseguimento do feito. Com a juntada, 

voltem conclusos. Saem os presentes intimados. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91789 Nr: 1592-31.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giacoppini Indústria e Comércio de Madeira 

Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS PEDRO CARVALHO - 

OAB:338383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado da parte 

autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, para cumprimento do Mandado de Citação, devendo para tanto 

efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Industrial", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98299 Nr: 2464-12.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 
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OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado da parte 

autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, para cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto 

efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

correspondente ao zoneamento "Centro - Cláudia/Zona Urbana", bem 

como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94504 Nr: 548-40.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL A LIRA LANCHONETE ME, ADRIANA 

TEREZINHA ALBERTO LIRA, IZABEL ALBERTO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96705 Nr: 1626-69.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PERONDI, SELSO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado da parte 

autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, para cumprimento do Mandado de Execução (referente ao 

executado Emerson Perondi), devendo para tanto efetuar o recolhimento 

de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no 

valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), correspondente ao 

zoneamento "Estrada Darlene e Bairro Beatriz", bem como encaminhar a 

Guia e o comprovante de pagamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46691 Nr: 724-05.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENEGHELLI DIAS, CLAUDIO 

MENEGHELLI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO MENEGHELLI DIAS, Cpf: 

62703307187, Rg: 989.493, Filiação: Ieda Meneghelli e Aparecido Paulo 

Dias, data de nascimento: 03/07/1976, brasileiro(a), natural de 

Maristela-PR, solteiro(a), motorista, Telefone 66 9995-2872. 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: 21/07/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CLAUDIO 

MENEGHELLI DIAS e CLAUDIO MENEGHELLI DIAS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 

001511/06-A, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

001511/06-A/2006.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 59.741,63

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101234 Nr: 530-82.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GJTSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 101234)

Ação de Guarda c/c Liminar de Guarda Provisória

Vistos.

1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais.

 2. Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 3. Para a análise do pedido de guarda provisória do menor, determino a 

realização de estudo psicossocial na residência das partes, a ser 

realizado pela Equipe Interdisciplinar deste Juízo no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 4. Designo audiência de conciliação para o dia 15 de maio de 2018, às 

10:00 horas, com esta magistrada. Consigno que o relatório psicossocial 

deverá ser entregue até a data da audiência.

5. Intimem-se pessoalmente as partes.

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87673 Nr: 1358-83.2015.811.0101

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP, JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:19187/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELITA PEREIRA, Rg: 2557173, 

Filiação: Lourdes Ferreira Pereira e Vanderlei Pereira, data de nascimento: 

22/04/1982, natural de Palmas-PR, solteiro(a), do lar, Telefone (66) 

9987-8826 recad. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e, 

por conseguinte, decreto a perda do poder familiar de ANGELITA PEREIRA 

e JOÃO MARIA FLORES sobre seu filho JOÃO MIGUEL PEREIRA FLORES, 

nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.069/90, confirmando a liminar 

concedida às fls. 164/165.P.R.I.Ciência ao Ministério Público e Defensoria 

Pública.Defiro os benefícios da Justiça Gratuita aos Requeridos.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de averbação 

(artigo 163, parágrafo único da Lei nº 8.069/90).Desapensem-se e 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Diligências necessárias.Cláudia, 26 

de dezembro de 2017.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL RIBEIRO, 

digitei.

Cláudia, 10 de abril de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96635 Nr: 1581-65.2017.811.0101

 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: SCANIA BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODO ALVES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:OAB/SP 197.105, ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - 

OAB:19829/O, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:OAB/SP 203.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado da parte 

autora para que providencie o COMPLEMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme certidão juntada ao feito, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online - Guia de Complementação de Diligência), no valor de R$ 

2.997,00 (dois mil novecentos e noventa e sete reais), bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 a juntada do Ofício nº 468/2018, oriundo da 2º Vara Criminal da 

Comarca de Eunápolis/BA, informando a distribuição da Carta Precatória 

com a finalidade de oitiva da Testemunha Lucas Mendonça da Mota ( Sob 

nº 0302172-22.2016.8.05.0079), bem como a redesignação de Audiência 

para o dia 10/05/2018, às 14:45hs.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 01/2018-DF - Tornar pública a abertura de prazo para 

credenciamento de Leiloeiro Oficial e Leiloeiro Rural, pelo prazo de 30 dias, 

a contar da publicação do presente Edital, cujo critério para 

credenciamento obedecerá aos requisitos constantes do Provimento 

024/2012/CM.

* O Edital n° 01/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82214 Nr: 3503-32.2017.811.0105

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDE, ADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTDE, CTE, MAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data não houve manifestação do Sr. 

Clebson Teixeira de Espindola, acerca da Decisão presente nos autos ( 

ref. 4) , embora tenha sido devidamente intimado, conforme Certidão do 

Oficial de Justiça juntada nos autos (ref. 12).

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65063 Nr: 492-97.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Carlos Kozan - 

OAB:183.335/SP

 Destarte, REPILO as teses preliminares meramente processuais aduzidas 

pela empresa requerida e dou o feito como SANEADO.Fixo como ponto 

controvertido o fato de o serviço prestado pela empresa requerida atender 

ou não a legislação técnica do setor.Quanto ao pedido de concessão de 

tutela de urgência antecipatória, MANTENHO pelos seus próprios 

fundamentos a decisão de fls. 80/83.INTIMEM-SE as partes para que 

ESPECIFIQUEM, no prazo de CINCO DIAS, as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO a pertinência, adequação, razoabilidade e 

proporcionalidade, com o lembrete de que o ônus da prova foi invertido às 

fls. 80/83.CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86347 Nr: 552-31.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo caso inverídicas 

as informações.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

DEIXO de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81854 Nr: 3263-43.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Paula Lopes dos Santos, CÉSAR 

SOARES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial entre partes em epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 01/66 e já à fls. 69, o exequente informou que 

a dívida estava quitada, pugnando pela extinção da ação, nos moldes do 

artigo 924, II, do CPC.

É o relato.

Decido.

Havendo o pagamento do débito pelo executado, impõe-se a extinção do 

processo em face da quitação da dívida fiscal.

 Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

 É o caso presente.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração juntada às fls. 69.

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

 Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos.

 CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais.

ISENTO do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que 

não houve a triangularização processual.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85353 Nr: 5453-76.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSF, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 924, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.Descabe 

condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.Transitada em 

julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83900 Nr: 4533-05.2017.811.0105

 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: ADO, MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado pelas partes em 

epígrafe.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo no 

que compete a guarda e alimentos relativo aos filhos menor do casal.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Nesse sentindo manifestou o representante do Ministério Público Estadual 

que oficiou nos autos.

A cônjuge varoa voltará a utilizar o nome de solteira constante em seu 

documento pessoal que acompanhou a petição inicial.

Assim, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo auto composição entre 

as partes nada mais resta senão homologá-lo na forma transigida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de MARISA 

ALICE DE CAMPOS E AILTON DE OLIVEIRA, nos termos do art. 226, § 6° 

da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P.R.I.C

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64593 Nr: 52-04.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Geraldo Camera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual contra 

VALMOR GERALDO CAMERA.

Até a presente data não foi recebida a denúncia, ofertada pelo Ministério 

Público.

É relato do necessário.

 DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a 

demanda.CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos 

em andamento sob a responsabilidade do magistrado.

Em breve síntese, o denunciado VALMOR GERALDO CAMERA, foi 

denunciado como incursos nas penas do artigo 147, caput, do Código 

Penal.

No que toca aos crimes do artigo 147, caput, do Código Penal, a pena 

máxima cominada é de 06 (seis) meses, o Estado tem 03 (três) anos para 

exercer o seu “jus puniendi’, na forma do art. 109, VI, do CP.

Nota-se que entre a data dos fatos (05 de dezembro de 2013) e a data de 

hoje (15 de agosto de 2017), transcorreu lapso temporal superior a três 

anos, restando prescrita a pretensão punitiva estatal quanto à pena 

privativa de liberdade na toca todo o crime apurado nestes autos.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALMOR GERALDO 

CAMERA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

 Intimem-se as partes.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

comunicações.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39049 Nr: 569-48.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro da Silva Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânica Covepel, Yamauchi & Yamauchi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ed Wilson Stiffler - 

OAB:11.035-B, Victor Hugo de Campos Santos - OAB:12839/MT

 Vistos etc.

 Intimem-se as partes para que se manifestem a respeito do laudo pericial 

de fls. 84/88.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62191 Nr: 1259-09.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdS, VRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos em legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo Médico 

Pericial de folhas 64/72, no prazo de 05 dias, conforme disposição legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62191 Nr: 1259-09.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdS, VRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos em legislação em vigor, impulsono os autos com a finalidade 

de intimar as partes para se maniestarem acerca do Lauo Médico Pericial 

de folhas 64/72, no prazo de 05 dia, conforme disposição legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64813 Nr: 255-63.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reny Teixeira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legilação em vigor, impulsiono os autos para intimar as 

partes para se manifestar acerca do Laudo Médico Pericial de folhas 

84/92, no prazo de 05 dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-05.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Colniza-MT, 15 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-05.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. P.R.I.C. Colniza-MT, 15 de março de 2018. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61837 Nr: 230-05.2013.811.0099

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

517,37( quinhentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 44. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 384,87(trezentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e sete centavos), para o recolhimento das custas e R$ 132,74( 

cento e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia 

de Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63347 Nr: 235-90.2014.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ANUNCIADO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.358,41( cinco mil e trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 68. 

Este valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 2.679,21(dois mil e 

seiscentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), para o 

recolhimento das custas e R$ 2.679,21(dois mil e seiscentos e setenta e 

nove reais e vinte e um centavos), para fins da guia de Taxas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral 

de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75873 Nr: 2728-35.2017.811.0099

 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: EDER DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de Cobrança de Seguro” ajuizada por 

Eder da Silva Pinto contra Liberty Seguros S/A, devidamente qualificados 

nos autos.

 Inicialmente, quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do 

CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com 

não é imune a discussões no bojo do processo.

Estando a Inicial de acordo com as prescrições legais, bem com 

inexistindo, “prima facie”, situação do art. 330 do CPC, RECEBE-SE a Inicial.

Noutro giro, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação para o dia 12.04.2018, às 09h40min, na sala de audiências 

da Vara Única do Fórum desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;

2. CITAR a parte-requerida por meio de Carta com Aviso de Recebimento 

para que tenha conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para que 

compareça à audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, 

após a audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para 

contestar, sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, 

ser nomeado um Defensor;

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC;

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA 

considerando a eficiência e a celeridade processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 15 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64229 Nr: 984-10.2014.811.0099

 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: SIRLENE LEMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Já decretada a REVELIA da requerida.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Presença dos requisitos autorizadores da concessão do benefício.

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal, de rigor a designação de audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 08/06/2018, às 15h15min, 

oportunidade em que deverá ocorrer a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar A PARTE-AUTORA (NÃO INTIMAR O INSS), devendo se atentar 

ao art. 455 do CPC.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 67755 Nr: 113-09.2016.811.0099

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ISAC DE ALMEIDA FARIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861A

 Vistos em correição.

Em virtude do lapso temporal decorrido entre a decisão que concedeu a 

tutela antecipada (13/02/2016) e o presente momento, bem ainda 

considerando eventual possibilidade de modificação no quadro fático com 

relação ao requerido Izac de Almeida Faria, determino seja elaborado, por 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, auto de constatação na 

residência onde ele se encontra, a fim de angariar informações sobre a 

atual situação relatada nos autos.

Deverá, ainda, o profissional deste Juízo fazer constar qualquer elemento, 

dado ou informação que considere relevante para o deslinde da causa.

Por isso, postergo a análise do pedido apresentado pela parte requerida 

às fls. 23/25 para momento posterior à declinada diligência.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78027 Nr: 4139-16.2017.811.0099

 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: VALDICE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a petição do advogado da parte-autora, considerando que sequer 

houve providência para cumprir a decisão anterior, REDESIGNA-SE a 

audiência para o dia 22/05/2018, às 11h30min.

Assim:

1.CANCELAR a audiência anteriormente designada;

2.CUMPRIR a decisão anterior (intimações, etc.).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79959 Nr: 965-62.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] III DISPOSITIVO Por isso, DEIXA-SE de fixar o valor a título de 

alimentos provisórios.FIXA-SE o regime de visitas da seguinte 

forma:àFinais de semana alternados o pai pode visitar o filho em 

Juruena;àNas visitas, pode o pai ter o filho em sua companhia 

independente da presença da mãe, bem como fora da casa desta;àQuanto 

ao pouso, deve o menor dormir com a mãe (a não ser que esta concorde 

do contrário). Aqui se decide dessa forma por conta de que, 

possivelmente, o requerente ficará em hotel, aparentemente não sendo o 

melhor para o filho (com apenas 05 anos, prestes a completar 06). IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Noutro giro, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 16.05.2018, às 11h30min, 

na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, 

bem como para comparecer à audiência;2.CITAR as requeridas para 

conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LAS da decisão e a 

comparecer à audiência de conciliação, acompanhada de advogado, 

sendo que o não comparecimento injustificado será sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa;3.FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a 

parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao 

previsto no art. 344 do CPC;4.INTIMAR o Ministério Público para 

comparecer à audiência.Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA considerando a eficiência e a celeridade 

processual pretendida. Cotriguaçu/MT, 12 de abril de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63952 Nr: 752-95.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIZAMAR ANTONIO SOUZA DE AREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício n° 0254/2018/MPMT/PJ, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 20.02.2018, às 

13h50min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 08.05.2018, às 16h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor 

nomeado), nos moldes da decisão de ref: 34;

2. CIÊNCIA ao Ministério;

3. Após, conclusos.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cumprir.

Saem os presentes intimados.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 35906 Nr: 1201-54.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GUIMARÃES GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:MT 7166 (B), Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:8890, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:17563/O

 Código: 35906

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em desfavor de 

FABIO GUIMARÁES GALLI, pela suposta prática dos delitos tipificados no 

art. 306 e 302, § 2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e, art. 16, da 

Lei nº 10.826/03 e, ainda, art. 333, do Código Penal.

Em apertada síntese, até a presente data não foi efetivada a citação 

pessoal do acusado. Assim, à ref. 38 pugna o Ministério Público pela 

decretação da prisão preventiva do réu, bem como por sua citação 

editalicia.

Já à ref. 39 sobreveio pedido de não acolhimento do parecer ministerial, 

através de advogado constituído, argumentando que o réu de fato se fazia 

residindo nos endereços informados nos autos, com efeito, necessitou 

mudar-se para o Estado de Tocantins por problemas familiares, sendo a 

prisão medida excessiva.

 Ademais, apresenta endereço atualizado e pugna por prazo para a 

juntada de substabelecimento e posterior intimação via DJE para 

apresentação de resposta a acusação.

POIS BEM.

Considerando a petição de ref. 39, onde o réu apresenta endereço 

atualizado e justifica a sua localização nos endereços anteriores, 

POSTERGO a analise ministerial de ref. 38 para após nova tentativa de 

citação do réu no endereço informado na petição de ref. 39.

Ademais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o advogado junte 

aos autos substabelecimento.

Assim, CITE-SE o réu no endereço de ref. 39, nos termo da decisão de ref. 

11.

Intime-se o advogado para que junte substabelecimento no prazo 

aprazado.

Oportunamente, consigno que, uma vez negativa a missiva a ser expedida 

venham-me os autos conclusos para análise do pleito ministerial de ref. 

38.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 25 de julho de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7122 Nr: 266-92.2006.811.0034

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:7206-b

 INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora, que fora transladado para 

estes autos cópias das decisões de fls. 150 e 160 dos autos de ação de 

execução de código 7187 (apenso), bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos presentes autos.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46674 Nr: 753-45.2007.811.0093

 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: ADÃO PASSADOR, ROSANE FERREIRA PASSADOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A, TIAGO PACHECO 

DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Vistos,

Certifique-se o Sr. Gestor acerca do cumprimento das Cartas Precatórias 

de fls. 440 e 449.

Com o retorno das missivas, vistas às partes para apresentação de 

memoriais escritos, de forma sucessiva, com vistas dos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45851 Nr: 1306-29.2006.811.0093

 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: PAULINO YAMASHITA, JOVITA AIKO IAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMESHISA FUSSUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, SHEILA RHEINHEIMER - OAB:MT-7829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do ofício juntado às fls. 147/148, determino a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos providenciando o necessário junto ao 

Cartório do 1º Oficio de registro de Imóveis Títulos e Documentos Feliz 

Natal/MT.

Após, cumpra-se integralmente a Sentença de fls. 139/140, arquivando os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70234 Nr: 467-91.2012.811.0093

 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, 

CARMELINDA OLIVIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de uma AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada pelo Ministério Público em 

desfavor de CARMELINDA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA, devidamente 

qualificadas nos autos.

Em Cota ministerial de fls. 80, o Parquet, requereu a extinção dos 

presentes autos, visto que a interditada Sra. Carmelinda veio a falecer, 

conforme certidão de fls. 81.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário o 

preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação.

 Diante dos fatos trazidos, pelo Parquet, a providência jurisdicional 

pleiteada tornou-se desnecessária e sem utilidade, ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 

485, VI, do NCPC.

Após o trânsito em julgado deste decisório, proceda-se o arquivamento do 

feito, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe.

Sem custas.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72228 Nr: 384-07.2014.811.0093

 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: CRESED TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUISE WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO, proposta por CRESED 

TRANSPORTES LTDA ME, em face de LOUISE WINTER, devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial (fls. 05/19) veio instruída dos documentos de fls. 20/32.

Instado a se manifestar pelo seu advogado a parte autora se manteve 

inerte, posteriormente foi expedida Carta Precatória para a Comarca de 

Sinop/MT, para intimar a parte autora pessoalmente, conforme se verifica 

às fls. 54-v não foi possível sua intimação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No presente caso, a parte autora não localizada, conforme se verifica na 

certidão de fls. 54-v.

Dispõe o artigo 485, caput, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, 

que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: II – o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem que a parte 

interessada promova atos que lhe competem e que dão desenvolvimento 

ao mesmo.

No caso do § 1º do artigo 485 do CPC, para ser cumprida tal determinação, 

deve-se primeiro saber o endereço das partes, eis que é obrigação desta 

manter nos autos seu endereço atualizado. Se o requerente não foi 

intimado pessoalmente, tal fato deveu-se unicamente à sua própria incúria 

porque não informou seu novo endereço. A intimação pessoal, prevista na 

sistemática processual, pressupõe a localização da parte. Sem elementos 

que permitam sua realização, não há como possa a parte interessada 

exigi-la, devendo suportar o ônus processual de sua omissão.

Assim, cumpridas as formalidades legais, ante a inércia da parte 

requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, a extinção sem 

resolução de mérito é medida que se impõe.

Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43986 Nr: 816-41.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANI LAMINADOS LTDA ME, LAÉRCIO 

JOSÉ ROMANI, NAIR ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA - 

UNIÃO, em face de ROMANI LAMINADOS LTDA ME E OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Despacho inicial em 25/07/2005 (fls. 23/24).

Citação positiva da executada (fls. 31v).

Parte exequente pugnou pela suspensão do feito, pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias (fls. 35), sendo deferido (fls. 41).

Pedido de penhora pelo sistema BacenJud (fls. 45/46), sendo deferido às 

fls. 50, o qual a diligencia resultou infrutífera (fls. 51/52).

Novamente a parte exequente pugnou pela penhora via sistema BacenJud 

(fls. 55/56), sendo deferido às fls. 60, o qual a diligencia resultou 

infrutífera (fls. 61/62).

Outra vez a parte exequente pugnou pela penhora via sistema BacenJud 

(fls. 64/65), sendo deferido às fls. 76/77, o qual a diligencia resultou 

infrutífera (fls. 78/80).

Parte exequente pugnou pela suspensão do feito, pelo prazo de 120 
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(cento e vinte) dias (fls. 82).

Decisão de fls. 121/122v, o qual este Juízo deferiu o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, 

incluindo os sócios proprietários no polo passivo da vertente ação.

 Os autos ficaram suspensos por mais de 03 (três) anos, em razão de a 

parte executada ter aderido ao parcelamento do débito (fls. 124/169).

Parte exequente peticionou às fls. 173/175v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

A presente ação foi proposta em face da empresa executada no ano de 

2005, sendo que até a presente data não houve sequer a citação dos 

sócios executados, e nem procedida à penhora de bens em nome dos 

devedores.

 Assim, tendo em vista o lapso temporal da distribuição da ação, sem, 

contudo, lograr êxito na solução do feito, atenta a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e a doutrina, tenho que a prescrição 

intercorrente consolidou-se sobre o crédito pretendido.

 Conforme o entendimento da citada Corte, o processo tem que se prestar 

a gerar o efeito estabilizador de expectativas, que ocorre em razão da 

fluência do tempo. Permitir que as pretensões não tenham limite no tempo 

gera insegurança jurídica.

 Assim, tenho que as diligências que foram requeridas pelo autor, não teve 

qualquer utilidade para o processo, não tendo o condão de evitar o 

transcurso do prazo prescricional, sendo o reconhecimento da prescrição 

intercorrente medida que se impõe.

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE 

NÃO AFETAM A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES: 

EDCL NO AGRG NO ARESP. 594.062/RS; AGRG NO AG. 1.372.530/RS; E 

AGRG NO ARESP. 383.507/GO. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA 

NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Requerimentos de 

diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o 

fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos 

contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do 

feito. 2. Prestigiando o efeito estabilizador de expectativas que decorre da 

fluência do tempo, pretende-se evitar a prática de pedidos de 

desarquivamento dos autos, em momento próximo ao lustro fatal, para a 

realização de diligências inócuas, seguidas por novos pleitos de 

suspensão do curso da execução, com o reprovável intuito de escapar os 

créditos executados do instituto da prescrição. 3. Precedentes: EDcl no 

AgRg no AREsp. 594.062/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

25.3.2015; AgRg no Ag. 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, DJe 19.5.2014; e AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. ARNALDO 

ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013. 4. Agravo Regimental da FAZENDA 

NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

10/11/2015, DJe 30/11/2015).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ART. 219, § 

5o., DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL QUE PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE 

ONZE ANOS APÓS A CITAÇÃO

 DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES NÃO 

SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem 

expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização 

de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou 

seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição 

intercorrente. 2. A instância a quo, no presente caso, entendeu que as 

diligências efetuadas e os sucessivos pedidos de suspensão se 

demonstraram inúteis para a manutenção do feito executivo, que já 

perdura por onze anos. Consigne-se, ademais, que avaliar a 

responsabilidade pela demora na execução fiscal demanda a análise do 

contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula 

7/STJ. 3. Embargos de Declaração acolhidos para conhecer do Agravo 

Regimental e negar-lhe provimento (EDcl no AgRg no AREsp. 594.062/RS, 

Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.3.2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 314/STJ. 

DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO TEM O 

CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo 

daprescrição quinquenal intercorrente (Súmula 314/STJ). 2. Os 

requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas 

em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou 

interromper o prazo de prescrição intercorrente (AgRg no REsp. 

1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 3.8.12).

3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp. 383.507/GO, Rel. Min. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 7.11.2013).

Cumpre observar ainda que em sede de execução fiscal não há 

necessidade de ato formal de arquivamento, ele vai decorrer do 

transcurso do lapso de um ano de suspensão, sendo despiciendo o 

despacho que o efetive (súmula 314 do STJ ).

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 

CIVIL. INOCORRE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT DO CPC QUANDO A 

DECISÃO SINGULAR DO RELATOR FUNDA-SE NA JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL OU DE TRIBUNAL SUPERIOR, 

ALÉM DO QUE FACULTA-SE À PARTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO 

REGIMENTAL, POR MEIO DO QUAL A QUESTÃO PODERÁ SER SUBMETIDA 

AO COLEGIADO COMPETENTE, TAL COMO NO PRESENTE CASO, EM QUE 

A

PRETENSÃO RECURSAL RESTOU AFASTADA DE FORMA 

FUNDAMENTADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL QUE

 PERDURA INEFICAZ POR MAIS DE DEZ ANOS APÓS A CITAÇÃO DO 

DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.

(...). 2. Em execução fiscal, é desnecessário o ato formal de 

arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de 

suspensão, prescindindo de despacho que o efetive. Súmula 314/STJ. 

Outrossim, os requerimentos para realização de diligências que se 

mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o 

condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse 

sentido: REsp. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; 

AgRg no REsp. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 

17.04.2012, REsp. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTROEIRA, DJe 23.04.2012, 

AgRg no REsp. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012 e 

EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.122.356/MG, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 18.03.2014.

 3. Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de 

desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de 

diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas 

de novo pleito de suspensão do curso da execução, tudo com o intuito de 

afastar a contumácia do ente fazendário. Outrossim, não há como deixar 

de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não 

encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito após o 

decurso do prazo quinquenal contado do arquivamento. Ademais, o exame 

acerca da responsabilidade pela demora na execução fiscal não se 

mostra possível em sede especial, tendo em vista a necessidade do 

reexame de fatos e provas Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp. 

366.914/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 06.03.2014. 4. Agravo 

Regimental desprovido (AgRg no Ag. 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, DJe 19.5.2014).

Nestes termos, em total sintonia com o que dispõe a jurisprudência e 

atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com 

as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido 

de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao 

princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII), a 

declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se 

impõe.

 Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74734 Nr: 796-98.2015.811.0093

 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: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S 

A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 563 de 691



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:MT/17.298, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Sascar Tecnologia e Segurança 

Automotiva S/A em face de Adonai Transportes Ltda, alegando em 

síntese, ser credora da requerida, eis que realizou prestação de serviços 

com a Ré, cujo montante do débito inadimplente perfaz o valor atualizado 

de R$ 82.671,93 (oitenta e dois mil seiscentos e setenta e um reais e 

noventa e três centavos).

A inicial de fls. 04/06v, veio instruída dos documentos de fls. 07/64, sendo 

devidamente recebida às fls. 65.

Parte requerida em petição de fls. 75, juntou cópias do Plano de 

Recuperação Judicial, Assembléia Geral de Credores, Relação de 

Credores, bem como Sentença proferida pelo Juízo Recuperacional, a qual 

homologou referido Plano (fls. 76/106v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente cumpre transcrever a cláusula 7.3 do Plano de Recuperação 

Judicial, aprovado em sede Assembleia Geral de Credores e homologado 

judicialmente:

 “7.3 . Extinção de Ações . Exceto se previsto de forma diversa neste 

Plano, os Credores não mais poderão, a partir da aprovação do plano (i) 

ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de 

qualquer tipo relacionado ou não a qualquer crédito contra as Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI; (ii) executar qualquer sentença, decisão 

judicial ou sentença arbitral contra as Sociedades Integrantes do Grupo 

ADONAI; (iii) penhorar quaisquer bens das Sociedades Integrantes do 

Grupo ADONAI para satisfazer seus créditos; (iv) criar, aperfeiçoar ou 

executar qualquer garantia real sobre bens e direitos das Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI para assegurar o pagamento de seus 

créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer 

crédito devido às Sociedades Integrantes do Grupo ADONAI; e, (vi) 

buscar a satisfação de seus créditos por quaisquer outros meios. Todas 

as ações e execuções individuais em curso contra as Sociedades 

Integrantes do Grupo ADONAI, relativas aos créditos serão extintas, e as 

penhoras e constrições existentes serão liberadas”

Na r. sentença do Juízo Recuperacional, restou assim decidido quanto a 

presente cláusula:

1.3) Também em virtude do controle de legalidade, torno ineficaz o trecho 

que prevê AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DE AÇÕES, de modo que com a 

aprovação do plano sejam extintas apenas as ações de cobrança, 

monitórias, execuções judiciais ou outras movida contra as recuperandas, 

não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face 

dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

 Assim, de acordo com a sentença judicial, devem ser extintas as 

demandas em que a recuperanda/requerida figure como devedora, desde 

que não haja a figura de coobrigados, fiadores ou obrigados de recesso, 

posto que a novação realizada quando da homologação do Plano de 

Recuperação Judicial, não atinge os créditos em face dos acima 

mencionados.

Desta forma, verificando-se que o crédito busca na presente demanda 

encontra-se abarcado pelo Plano de Recuperação Judicial, bem como que 

o referido crédito não se encontra na ressalva da acima, não resta outra 

saída a não ser reconhecer a perda do objeto da presente Ação monitória 

diante da novação realizada após a homologação judicial do Plano de 

Recuperação Judicial.

Sendo assim, tendo em vista que a perda superveniente do objeto da 

presente demanda, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Custas remanescentes pela parte requerente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79682 Nr: 987-75.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 987-75.2017.811.0093.

Código nº 79682

Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por JULIANO BERTICELLI 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

A inicial (fls. 04/06) veio instruída dos documentos de fls. 07/71, sendo 

devidamente recebida às fls. 73/73v.

Petição da parte executada concordando com o valor apresentado pela 

exequente na inicial, qual seja R$ 27.545,76 (vinte e sete mil quinhentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos) (fls. 77/78).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, tendo em vista que a parte executada concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente, HOMOLOGO o referido valor 

apresentado pela exequente na inicial, qual seja R$ 27.545,76 (vinte e sete 

mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos) por 

sentença (fls. 47) para que surta os efeitos legais.

 Assim, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, inciso III, do CPC.

Sem custas, ante a não resistência à pretensão.

Expeça-se o competente documento (RPV/Pequeno valor) de acordo com 

os valores indicados, nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, CPC.

Antes, porém, determino a remessa dos autos à Contadora deste Juízo 

para atualização do débito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 04 de Abril de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102540 Nr: 3004-39.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MARQUES SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) EDUARDO FARIA, para dar 

andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos 

autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105664 Nr: 524-54.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGD, RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a exequente para 

informar se o executado efetuou o pagamento da verba alimentar, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 19602 Nr: 35-71.2004.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdGdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA, para dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias 

sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112280 Nr: 4194-03.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do Norte - MT, 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, 1° Vara Federal da Subseção Judiciária 

de Sinop - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdilei da Silva Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Luiz Ducatti - 

OAB:15323

 Considerando a certidão de fls. 20, devolva-se a missiva ao Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112146 Nr: 4111-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Itauba-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Wellington Yuri Nogami

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RYODI NOGAMI - 

OAB:14926

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Nomeio para o ato o advogado dativo Dr. Ivan Carlos Santore, OAB 

6170-B, fixando sua remuneração em 2 (duas) URH, a serem cobradas do 

Estado de Mato Grosso, mais precisamente da rubrica destinada à 

defensoria pública, uma vez que o órgão se negou a prestar assistência 

ao réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111311 Nr: 3608-63.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Mozarlandia-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Ariston Alves Meira Filho, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISIO DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:19506 GO

 Considerando a certidão de fls. 17, redesigno audiência para a data de 17 

de maio de 2018, às 14h00min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111987 Nr: 4023-46.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da 

Comarca de Cuiabá - MT, Jose Umberto de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, FETAGRI - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson Cesar Melo Faria - 

OAB:MT/6474, João Vicente M. Scaravelli - OAB:3.933-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando certidão de fls. 32, redesigno audiência para a data de 17 

de maio de 2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112689 Nr: 267-92.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valdeir Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo, 

fazendo incluir o substabelecimento apresentado em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105065 Nr: 179-88.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3VCdFeSdL-P, APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdCdGdN-M, PJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula da Silva - OAB:49.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório de fls. 48, redesigno audiência para a data de 17 

de maio de 2018, às 14h10min.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111727 Nr: 3870-13.2017.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JdDdCdM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdCdGdN-M, SBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Parcialmente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112766 Nr: 325-95.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2º Vara de Peixoto de Azevedo - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jose Gomes Cardoso, Deyvison Takeyki Cardoso, Vilma 

Yoshiko Takahashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775/OAB-MT, Defensoria Pública de Peixoto de Azevedo - 

OAB:

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40595 Nr: 2798-35.2010.811.0087

 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: Quirino Paulino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para que, em 5 (cinco) dias, esclareça os 

documentos apresentados, sob pena de extinção, haja vista que em 

certidão de casamento, fl. 20, o autor é casado com Ana Francisca 

Gonçalves, filha de Ana Gonçalves de Almeida, segundo certidão de óbito 

de fl. 19 sendo que em manifestação, fls. 81/82, alega ser casado com 
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Ana Gonçalves de Almeida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113836 Nr: 1159-98.2018.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCB, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada, para, em 15 dias, efetuar o pagamento da 

dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, será efetuado o protesto da decisão judicial.

Outrossim, não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez 

por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à 

impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a 

importância da prestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91568 Nr: 408-19.2015.811.0087

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASER DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO MENEGUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi 

Macedo - OAB:13.563 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Marcus Augusto Giraldi 

Macedo, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena 

de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107252 Nr: 1493-69.2017.811.0087

 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: Genilda Maria Pinheiro de Souza

 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:

 Intimação do Advogado da parte autora Dr. Orlado Martens, para 

comparecer a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, 

designada para o dia 18 de Abril de 2018 às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107540 Nr: 1629-66.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Bessa, Mauricio Alexandrino 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação dos procuradores dos denunciados que foi expedida a Carta 

precatória para oitiva da testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82987 Nr: 2320-56.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA DE SOUSA ALVES, INOAN 

DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:, VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:17597/O

 Intimação das partes que foi expedida carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá para pitiva das testemunhas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-85.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DE LUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 13:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-40.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 14:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-25.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16/05/2018 às 09:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-10.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA PIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 566 de 691



VIVO 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 14:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-62.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 15:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-17.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE LUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 16:00 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-02.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 16:20 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-84.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 16:40 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-92.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA PIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes autora e promovida na pessoa de seus advogados 

para comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

02/05/2018 às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-16.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

M. DE BAIRROS SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE NUNES FERREIRA ALVES DE FARIA OAB - MT0013832A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para apresentar 

as contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-02.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para apresentar 

as contrarrazões no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20217 Nr: 861-97.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vanderlei Belini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO PEREIRA DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT, Ruy Portella de Souza - OAB:OAB/MT 4296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Ruy Portella de Souzae 

Ronaldo Pires de Andrade, para dar andamento no feito no prazo de 

5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-92.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA PIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 1000143-92.2018.8.11.0087; 

Valor causa: R$ 10.370,41; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[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: ADRIANO DA SILVA PIA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES 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 
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disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: J.E. DE 

GUARANTÃ DO NORTE Data: 02/05/2018 Hora: 15:00 (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. GUARANTÃ DO NORTE - MT, 12 de abril de 2018 Atenciosamente, 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - TELEFONE: (66) 35522040

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56046 Nr: 761-13.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de prejuizo na realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52091 Nr: 2878-11.2017.811.0036

 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: Sérgio Ricardo Savioli, Telma Rosana Savioli, Tania 

Regina Savioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael de Albuquerque, Maria Lazara da Cunha 

Villela Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17524/O

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da certidão do Sr. Meirinho de ref. 55, dando provimento no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de prejuizo na realização da audiência 

designada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52026 Nr: 2856-50.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sansão Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 52026

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por SANSÃO FERREIRA DOS 

REIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia 

familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.39/43.

Impugnação às fls.53, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/07/18, às 

14h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39977 Nr: 150-31.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 39977

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.102, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56134 Nr: 791-48.2018.811.0036

 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: Ana de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 56134

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 2686-78.2017.811.0036

 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: Indalécio Vanderley da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social, 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Diante do exposto, DECLARO o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT 

INCOMPETENTE para conhecer e decidir sobre a matéria do presente 

feito.Assim, REMETAM-SE os presentes autos ao Juízo Federal da 

Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, para o prosseguimento do 

presente Mandado de Segurança, com as nossas homenagens, dando-se 

baixa nos registros cartorários e distribuição.Intima-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 11/04/2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 3614-29.2017.811.0036

 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: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53960 Vistos etc.Trata-se ação previdenciária 

ajuizada por LUZIA DOS SANTOS CARDOSO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSSDefiro as provas na forma 

requerida, consistente em depoimento pessoal das partes e inquirição das 

testemunhas. Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/07/18, às 13h30min.INTIMEM-SE as 

partes pessoalmente a fim de que compareçam à audiência, para prestar o 

seu depoimento, CONSIGNANDO EXPRESSAMENTE NO MANDADO A 

ADVERTÊNCIA DA PENA DE CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, 

conforme estabelece o artigo 385, § 1º, do Novo CPC. INTIMEM-SE OS 

ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via DJE. Ressalto 

que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo legal. FICAM 

ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos termos 

do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.A 

inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 11 de abril de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4559 Nr: 426-53.2002.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozair Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Honorino de Souza Júnior - 

OAB:422l -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO JOSÉ CAPELARI - 

OAB:8381

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo o advogado Mauro José Capelari, informando 

que os autos se encontram em cartório para vistas pelo prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena dos autos retornarem para o arquivo.

Guiratinga - MT, 12 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56049 Nr: 763-80.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Gonçalves Fraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19070-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça, 

conforme indicado na certidão de Ref. 07.

Guiratinga - MT, 12 de abril de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35082 Nr: 1400-70.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleston Ferreira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida, através de seu advogado, 

da sentença de Ref. 117.

Guiratinga - MT, 12 de abril de 2018.

Analista Judicial
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56186 Nr: 820-98.2018.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 820-98.2018.811.0036 - 56186

ESPÉCIE: 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: Naildes Almeida de Queiroz

PARTE RÉ: Antonio Luis de Almeida

CITANDO(A, S): Requerido(a): Antônio Luís de Almeida, Cpf: Filiação: 

Joaquim Luíz de Almeida e Mariana Ribeiro da Silva, data de nascimento: 

18/06/1939, brasileiro(a), natural de São Francisco de Oliveira-MG, 

casado(a), Endereço: Lugar Inserto

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DO REQUERIDO ANTONIO LUIS DE ALMEIDA, 

acima indicado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Em 05 de setembro de 

1970, Autora e Réu casaram-se no regime de comunhão universal de 

bens. Desta união não adveio o nascimento de filhos. As partes já estão 

separadas de fato há aproximadamente 34 anos. Agora, pretende a 

Requerente proceder ao divórcio. Ressalta-se que o Requerido frustrou 

todas as possibilidades de prevenir o litígio. Desde já, a Autora renuncia a 

qualquer prestação alimentícia que poderia lhe ser devida. O Requerido 

não alterou seu nome com as núpcias. Lado outro, a Autora alterou seu 

nome e deseja voltar a utilizar seu nome de solteira: NAÍLDES DE QUEIRÓZ 

MONTEIRO. O casal não possui bens a dividir. Em razão do princípio da 

liberdade, ninguém pode ser obrigado a se manter casado. Não obstante a 

simplicidade do raciocínio, a mera faculdade de terminar com o casamento 

só foi reconhecida no ordenamento jurídico pátrio nos idos da década de 

setenta do século passado. Mais que tardio. O fato demonstra a força de 

preceitos religiosos no seio da sociedade brasileira.DESPACHO: Vistos 

etc. Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte requerente. Inicialmente, considerando estar o 

réu em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido inicial e determino a 

CITAÇÃO via edital. Após o prazo de citação, encaminhem-se os autos à 

conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação. Em 

caso de êxito na composição amigável, volte-me conclusos para 

homologação. Ciência ao Ministério Público. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Guiratinga, 09 de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

DireitoEu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 11 de abril de 

2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 332-17.2016.811.0036

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Borges Cordeiro Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itatiaia Móveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Vicente Gonçalves 

Tobias - OAB:14895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARAES 

MOREIRA - OAB:MG-53187

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Antecipação Parcial 

dos Efeitos da Tutela, proposto por Borges Cordeiro Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda em face Itatiaia Móveis S/A.

Denota-se nos autos que a ação teve seu trâmite regular, inclusive com 

audiência de instrução e julgamento no qual as partes não compareceram 

(ref. 55), contudo, em 22/02/2018, dias antes da audiência, as partes 

peticionaram requerendo o cancelamento da aludida audiência e pugnando 

pela homologação do acordo ora pactuado.

Desta forma, estando o ajuste formalmente e materialmente válido, não 

haveria razão pela negativa quanto ao pedido, motivo pelo qual 

homologo-o para todos os fins de direito, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, letra ‘b’ do CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Alvará de levantamento dos 

valores consignados em favor da requerida, conforme exposto no acordo.

Dispensadas eventuais custas remanescentes, a teor do art. 90, §3º do 

NCPC.

P.R.I. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 10 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50402 Nr: 2196-56.2017.811.0036

 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: Inair Brandão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 processuais.Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Com o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de 

praxe. Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51628 Nr: 2719-68.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Com o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de 

praxe. Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35082 Nr: 1400-70.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleston Ferreira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Sentença.

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de ELESTON FERREIRA MIRANDA, já devidamente 

qualificado, imputando-lhe a prática da conduta prevista no art. 129, §9º 

do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Consta-se na denúncia que na data de 18 de novembro de 2014, por volta 

das 18hs, na Fazenda Teimosia, situado na MT 110, zona rural do 

município de Guiratinga-MT, o acusado em posse de um facão (não 

apreendido), bem como através de socos, puxões de cabelo e mordida, 

ofendeu a integridade da vítima Rosicleia, sua amásia, causando-lhe 

lesões corporais na face, joelho e costas.

 Na mesma oportunidade, conforme informações carreadas aos autos, a 

vítima mencionara que o agressor, puxou seu cabelo, mordeu seu rosto, 

deferiu-lhe uma ‘pranchada’ de facão no quadril, do lado esquerdo e lhe 

golpeou com vários socos nas costas, além de não ser a primeira vez que 

é agredida fisicamente pelo agressor (fl.15/16).

A denúncia foi recebida em decisão de fl. 68, na data de 02 de dezembro 

de 2014. O acusado foi preso em flagrante pelo delito cometido e foi 

devidamente citado, apresentou resposta à acusação em fls.106/107. Em 

decisão de fls.114/116 fora expedido o Alvará de soltura n° 007/2015, que 

fora devidamente cumprido em 19/03/2015.

Na fase instrutória em juízo, procedeu-se a oitiva da vítima, testemunhas e 

interrogatório do acusado. Em suas alegações finais o Ministério Público 

pediu pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A Defesa, 

requereu absolvição do acusado e caso entenda pela existência do crime 

capitulado na denúncia, que seja condenado pela lesão corporal de 

natureza leve.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

1) DO MÉRITO.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado 

ELESTON FERREIRA MIRANDA como incurso na conduta delitiva tipificado 

no art. 129 §9° do Código Penal com as implicações da lei 11.340/2006.

Deste modo, a MATERIALIDADE do delito encontra-se comprovada através 

do Auto de Exame de Corpo de Delito (Laudo de Lesão Corporal 2820. A. 

14 - fls. 41/45) que atesta a existência de equimose arroxeada, em 

formato de uma faca lateralmente de 14 por 4 cm, como escoriação na 

extremidade, equimose arroxeada, com ferida de perfuro cortante central 

de 2mm, compatível com mordedura, equimoses atípicas nas regiões 

escapular direita, escoriações nas regiões do joelho direito e esquerdo, 

terço superior da perna direita, cotovelo esquerdo.

 Como prova da materialidade há também o Auto de Prisão em Flagrante (fl. 

8/9), e o Boletim de Ocorrência nº 2014.074 da Delegacia de Policia de 

Guiratinga/MT (fls. 34/35).

No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que esta deve ser atribuída ao 

acusado ELESTON FERREIRA MIRANDA, ao cabo da instrução probatória, 

o exame dos elementos de convicção amealhados revela ser caso de 

procedência da pretensão deduzida na inicial.

Inicialmente, temos o depoimento da vítima que narrou toda a agressão 

sofrida pelo companheiro, vejamos:

“(...) Foi uma briga. Ele estava bebendo, bem embriagado. Ele começou a 

discutir comigo. Quando ele bebe, ele muda. Ele já começou a me agredir 

com palavras, aí começou a me bater com murros na cabeça. Aí teve uma 

hora que ele me pediu para subir na escada para poder arrumar a antena, 

aí ele já estava com o facão. Aí ele já me deu uma “facãozada”, bateu em 

mim. Eu tentei correr e caí, machuquei o joelho. Eu tentei correr de novo, 

ele sentou em cima de mim e ficou socando minha cabeça no chão (…)

Juiz: Ele chegou a morder a senhora?

Rosicleia: Mordeu. No rosto”.

 (Depoimento de Rosicleia Pereira dos Anjos - Cd-R).

No mesmo sentido, há o depoimento do Sargento da Polícia Militar 

SEVERINO PEREIRA DE SOUZA que participou da lavratura do boletim de 

ocorrência e merece todo o crédito, visto que o seu depoimento é 

coerente, firme, seguro e contra ele não há qualquer indício de má-fé, 

senão vejamos:

 DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA SEVERINO PEREIRA DE SOUZA 

(POLICIAL): (…) “Ela foi levada até Tesouro por um senhor que não me 

recordo, informando que o marido dela havia espancado ela e momento 

esse, nos deslocamos até a fazenda e nos deparamos com o cidadão, lá 

juntamente com os dois filhos (…) Ela nos informou que tudo começou 

sobre uma antena. Que o marido dela pediu para que ela subisse até o 

telhado para rodar essa antena, e lá de baixo ele golpeava ela com um 

facão, batendo nas costas dela (…) Ele aparentava estar embriagado. No 

momento lá, ele falou que realmente tinha batido nela com o facão”.

A testemunha JURCELEY MATOS MEDEIROS, Policial militar disse em juízo, 

que a vítima declarou que o companheiro tinha bebido e batido nela com 

um facão.

No caso em tela, ainda que as testemunhas não tenham presenciados os 

fatos, a palavra da vítima possui grande valor probatório, ainda mais nos 

delitos de violência doméstica que são praticados longe dos olhos de 

testemunhas, como é o caso em tela. Razão pela qual se dá especial 

atenção ao depoimento da vítima. Por fim, ressalta-se que a narrativa da 

vítima está recheada de detalhes das agressões sofridas.

 Por fim, diante das declarações da vítima e das testemunhas, verifica-se 

o possível estado de embriaguez do acusado se deu de forma voluntária 

antes da prática do crime, sendo a possível causa motivadora da 

agressão.

Conforme restou comprovado, o acusado ofendeu a integridade física da 

vítima, sua amásia, Sra. Rosicleia Pereira dos Anjos, em posse de um 

facão, bem como através de socos, puxões de cabelo e mordida, 

causando-lhe lesões corporais na face, joelho e costas, claramente 

evidenciados no Laudo de Lesão corporal de fls. 25/30.

Dessa forma, pelas provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena 

convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito de lesão 

corporal qualificada pela violência doméstica, de modo que a condenação 

do réu neste crime é medida que se impõe.

DECIDO.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 51, para CONDENAR 

o Acusado ELESTON FERREIRA MIRANDA, brasileiro, carpinteiro, nascido 

aos 20/06/1978, em Juscimeira-MT, filho de Gabriel Félix de Miranda e 

Maria Rosa Ferreira Miranda, portador do Documento de Identidade RG 

n°1855353-2 e CPF nº 018.271.831-01, como incurso na pena do art. 129, 

§ 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

2) DA DOSAGEM DA PENA.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:

Primeira fase – Pena-Base

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado é 

normal ao tipo. O acusado não possui MAUS ANTECEDENTES tendo em 

vista a certidão de fls. 48.

 Em relação a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado 

observa-se que são desfavoráveis, pois é possível presumir que o 

comportamento e a moral do acusado perante a comunidade possui alta 

reprovabilidade, caracterizando como uma pessoa de má-índole e 

agressiva, considerando que covardemente já agrediu sua companheira 

em outras situações, não se tratando portanto de um caso isolado ou 

ocasional, o que leva a crer que pela conduta social do acusado trata-se 

de pessoa fria e indiferente com a integridade física alheia, uma vez que 

para ele é algo normal agredir a companheira.

 Quanto as CIRCUNSTÂNCIAS não lhe são desfavoráveis. Quanto aos 

MOTIVOS do crime beiram à futilidade, mas não o suficiente para afetar a 

pena base.

 O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA grave, além da 

própria violência que já integra o tipo. No que se refere ao 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, devo salientar que ela não contribuiu para 

a prática da infração, quanto nível da violência perpetrada pelo acusado 

contra a sua integridade física.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, nos 

termos do art. 59, I, do Código Penal, FIXO A PENA-BASE em 07 (sete) 

meses de DETENÇÃO.

Segunda fase – Pena provisória:

Não há a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes que 

possa modificar a pena, de modo a PENA PROVISÓRIA permanece em 07 

(sete) meses de DETENÇÃO.

Terceira fase – Pena definitiva.

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo 
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modificadoras, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição a 

serem consideradas, a PENA-DEFINITIVA deve ser fixada em 07 (sete) 

meses de DETENÇÃO.

3) DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DOS 

DISPOSITIVOS FINAIS:

Compulsando os autos, verifica-se que o condenado ficou preso 

cautelarmente entre os dias 18 de Novembro de 2014 até a data de 19 de 

Março de 2015, totalizando 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias reclusos. 

Assim atento ao artigo 387, § 2º do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA 

aplicada a condenado para que atinja o patamar de 02 (dois) meses e 28 

(vinte e oito) dias de DETENÇÃO.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME 

ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em análise dos autos, vislumbro ser razoável a substituição da pena 

privativa da liberdade por penas restritivas de direitos, pois a intensidade 

da ameaça e das lesões praticadas no caso concreto que resultaram em 

apenas escoriações na vítima conforme Laudo de Lesão Corporal e não 

configura o óbice versado no inciso I do artigo 44 do Código Penal, 

principalmente, levando em consideração que a pena de detenção fixada 

em face do condenado ficou bem próxima ao mínimo legal.

Isso, porque o uso, pelo legislador, dos termos crime cometido com 

“violência” ou “grave ameaça”, evidencia um espaço interpretativo no 

tocante à extensão do constrangimento e da lesão, inclusive, é 

entendimento da Jurisprudência no sentido de que a violência ou grave 

ameaça de que trata o artigo 44, inciso I, do Código Penal, não veda a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos aos 

crimes de ameaça e lesão corporal, bem como na contravenção do art. 21 

(vias de fato), quando tal conduta delituosa não tenha gerado uma 

significativa gravidade a pessoa, como no presente caso, uma vez que há 

provas nos autos de que após esses fatos narrados na denúncia a vítima 

voltou a residir com o agressor (Depoimento, fls. 33/34).

Desse modo, vedar a substituição da pena nessas hipóteses, certamente, 

seria um ato judicial excessivo e violador do princípio constitucional da 

proporcionalidade, senão vejamos:

“Como se trata de lesão leve e de simples ameaça, a ofensa resultante 

daquela e a decorrente desta não dizem respeito à violência e à grave 

ameaça a que se refere o inciso I do art. 44 do Cód. Penal. Violência e 

grave ameaça são resultantes de atos mais graves do que os decorrentes 

dos tipos legais dos arts. 129 e 147. Na lesão leve (ou simples), até 

poderá haver alguma violência, mas não a violência impeditiva da 

substituição de uma pena por outra; do mesmo modo, relativamente à 

ameaça, até porque, sem ameaça, nem sequer existiria o tipo legal. Com 

isso, estou entendendo que lesão corporal leve (ou simples) e ameaça 

admitem, sempre e sempre, sejam substituídas as penas. Explico-me 

melhor quanto ao disposto no inciso I: sendo lesão corporal de natureza 

leve, diferente é a violência se violência há; sendo ameaça, é óbvio que 

ameaça haverá de ocorrer.” (STJ, 6ª T., rel. Min. NILSON NAVES, Dje 

30/06/2008.)”

Assim, diante dos referidos fundamentos e tendo em conta o que dispõe o 

art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o condenado preenche os 

requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, principalmente, porque 

vislumbro que a substituição da pena é suficiente em razão das 

circunstâncias indicadas na primeira fase da dosimetria da pena, por isso 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (um) restritiva de direito 

(Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), sendo ela: PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no 

valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes na data desta sentença, os 

quais serão depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso vinculado ao processo.

DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve 

qualquer prejuízo sofrido pela ofendida que tenha sido demonstrado nos 

autos, além de que resta pacificado na Jurisprudência que a condenação 

em indenização por danos morais ou materiais na ação penal é necessário 

o pedido expresso da acusação ou da ofendida.

CONDENO o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.

Por fim, CONCEDO ao condenado o direito de apelar em liberdade, uma vez 

que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.

O condenado deverá ser intimado pessoalmente da sentença, nos termos 

do art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

a) LANCE-SE o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal);

b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da 

CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);

c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;

d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular a pena pecuniária 

aplicada.

e) ARQUIVE-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga– MT, 02 de abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 008/2018-DF

O Doutor AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI, Meritíssimo Juiz de Direito 

e Diretor do Foro da Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc. CONSIDERANDO o provimento nº 

11/2017-CGJ publicado no Diário de Justiça Eletrônico, edição nº 10099, 

de 12/09/2017 que dispõe sobre a implantação da Central de Mandados 

nas Comarcas de Primeira Entrância do Estado de Mato Grosso; 

CONSIDERANDO a falta de espaço físico e a escassez de servidores na 

comarca e, para que não haja prejuízo à efetiva prestação jurisdicional; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar maior celeridade ao cumprimento 

das ordens judiciais, visando maior nível de satisfação aos 

jurisdicionados; RESOLVE: Art. 1º - IMPLANTAR na comarca de 

Guiratinga, a Central de Mandados, determinando sua instalação na 

Central de Administração, tendo como responsável as servidoras Juliana 

Gaspar da Silva Distribuidora, Contadora e Partidora – matrícula 26057 e 

Susi Rodrigues Farias, Auxiliar Judiciária, matrícula 6054. Art. 2º - LOTAR 

os Oficiais de Justiça Arilena Câmara Bonilha Ribeiro, matrícula 8641, 

Lenice Inês Rasslan Câmara, matrícula 6859 e Gilmar Carvalho dos 

Santos, matrícula 1350 na Central de Mandados da Comarca de Guiratinga. 

Art. 3º - DETERMINAR que a secretaria da Vara Única entregue na Central 

de Mandados, por meio de carga, os mandados judiciais, após às 

15h00min, ressalvados os mandados urgentes que devem ser cumpridos 

em regime de plantão. § 1º - As escalas de plantão devem ser entregues à 

Central de Mandados, no último dia de cada mês. § 2º - A Central não 

poderá receber os mandados da justiça paga, sem a devida guia de 

diligência. Art. 4º - ESTABELECER o período das 12h00min às 15h00min 

para entrega e retirada de mandados na Central de Mandados pelos 

Oficiais de Justiça, vedado o recebimento da devolução de mandados fora 

desse horário, salvo em casos de urgência ou plantão. Parágrafo único – 

Os prazos para cumprimento de mandados serão os determinados na 

CNGC. Art. 5º - DETERMINAR que o Oficial de Justiça Plantonista deva 

ficar sempre acessível, no recinto do fórum ou via telefone, para 

atendimento dos casos urgentes. Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor a 

partir desta data, revogadas as disposições administrativas em contrário. 

Publique-se, encaminhando-se cópia, para ciência, à Corregedoria-Geral 

da Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, ao Gestor Judiciário, à 

Central de Mandados e aos Oficiais de Justiça, afixando-se ainda no mural 

existente no átrio do fórum, lugar de costume. Guiratinga-MT, 12 de abril 

de 2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito e Diretor do Foro.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE GUIRATINGA

 DIRETORIA DO FORO

 PORTARIA N.º 008/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI, Juiz 

de Direito Diretor do Foro da Comarca de Guiratinga, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o disposto na Portaria n° 682/2016/DGTJ, de 2.12.2016, que 

dispõe sobre a documentação necessária ao procedimento de nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

 R E S O L V E:
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 I – NOMEAR a Senhor a KAREN CRISTINA PEREIRA, portadora do RG nº 

32261505-SSP/SP e CPF nº 220.787.108-81, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessora de Gabinete II, da Vara Única da Comarca de 

Guiratinga, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

 II – Publique-se e Cumpra-se, encaminhando cópia à Coordenadoria de 

Recursos Humanos.

 Guiratinga-MT, 12 de abril de 2018.

 AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-18.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GABRIEL DE CASTRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010137-18.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

REGINALDO GABRIEL DE CASTRO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010137-18.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

REGINALDO GABRIEL DE CASTRO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 
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declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010069-68.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

CLEUSDETE PEREIRA JARDIM em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 
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defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010069-68.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

CLEUSDETE PEREIRA JARDIM em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 
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intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-83.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDY AUXILIADORA DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010068-83.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

CLEIDY AUXILIADORA DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-83.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDY AUXILIADORA DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010068-83.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

CLEIDY AUXILIADORA DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
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repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-38.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERNANDES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010071-38.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

FRANCISCA FERNANDES DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 
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documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010071-38.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

FRANCISCA FERNANDES DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010106-95.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010106-95.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 
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INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PAES DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010109-50.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

FRANCISCA PAES DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 580 de 691



parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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FRANCISCA PAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010109-50.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

FRANCISCA PAES DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010112-05.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por KEILA 

LOPES AMORIM SANTANA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-05.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LOPES AMORIM SANTANA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010112-05.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por KEILA 

LOPES AMORIM SANTANA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 
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República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-80.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GARCIA PIMENTEL (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010301-80.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

SEBASTIAO GARCIA PIMENTEL em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 
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constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-80.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GARCIA PIMENTEL (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010301-80.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

SEBASTIAO GARCIA PIMENTEL em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010066-16.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 
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WALTER ABADIA DE SIQUEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010066-16.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

WALTER ABADIA DE SIQUEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 585 de 691



no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010107-80.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

EDILAINE NEVES DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 
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restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010107-80.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

EDILAINE NEVES DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010108-65.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-65.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010108-65.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-03.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR JOSE DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010138-03.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

SALVADOR JOSÉ DA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 
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n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-03.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR JOSE DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010138-03.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Trata-se de ação de reclamação proposta por 

SALVADOR JOSÉ DA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir 

remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos 

bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo 

Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a 

causa prescinde de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – 

ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM 

CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, 

tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 

332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há 

entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

como a parte requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua 

própria ação, não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo 

assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se 

impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-52.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON DIAS DOS SANTOS (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria para que avise o autor da data da audiência 

designada par ao dia 04/05/2018, às 14:20 horas, pois o mesmo não foi 

localizado pela Oficial de Justiça para intimação.

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 06/2018/DF -RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA 

RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DA COMARCA DE ITAÚBA/MT.

* O Edital n° 06/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72512 Nr: 352-90.2014.811.0096
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:20249/O

 Ante o exposto, REGRIDO CAUTELARMENTE PARA O REGIME FECHADO 

o recuperando CLAUDECIR DOS SANTOS, nos termos do artigo 118, 

inciso I, da Lei de Execução Penal. IV - DELIBERAÇÕES FINAISRemeta-se 

o presente executivo de pena à Comarca de Sinop, a fim de que seja 

aplicado cautelarmente o regime de cumprimento de pena ora imposto ao 

reeducando, que se encontra recolhido na Penitenciária Ferrugem, por 

força de prisão preventiva decretada nos autos Código 87907, em curso 

nesta Comarca de Itaúba, na forma dos arts. 1.547, 1.548 e 1.549 da 

CNGC: “Art. 1.547. Os autos de execução penal, mesmo na hipótese de 

regime aberto obtido através da progressão de regime, deverão ser 

remetidos à comarca em cujo território for permitido ao reeducando 

cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser deprecado o 

cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos períodos, de 

sursis ou de pena restritiva de direitos.”“Art. 1.548. Os incidentes da 

Execução Penal (progressão, regressão, livramento condicional, apuração 

de falta grave etc.) deverão processar-se nos próprios autos da 

Execução Penal, somente se formando instrumento apartado em caso de 

Agravo em Execução Penal.”“Art. 1.549. Sobrevindo nova condenação ao 

Reeducando à pena privativa de liberdade, qualquer que seja a pena 

imposta, serão a nova Guia de Execução e suas peças obrigatórias (artigo 

106 da LEP) simplesmente juntadas nos autos da Execução já em 

andamento, anotando-se no Distribuidor e na autuação originária, 

procedendo-se ao cálculo de unificação das penas e doravante 

prosseguindo a Execução Penal em seus atos posteriores. Este 

procedimento será adotado tantas vezes quanto forem as condenações 

que sobrevierem à Execução Penal originária.” A regressão definitiva do 

regime será analisada pelo Juízo da Comarca de Sinop, após a oitiva do 

reeducando, nos termos do artigo 118, § 2º, da Lei 7.210/1984. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85799 Nr: 2156-88.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordi da Silva Oliveira, Josiano Gonçalves 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775 O, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB:MT 20868

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

e, por consequência, CONDENO os acusados JORDI DA SILVA OLIVEIRA 

e JOSIANO GONÇALVES SIQUEIRA por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 

11.343/06. (...) IV.1 - RÉU JORDI DA SILVA OLIVEIRA (...) Com isso, a 

reprimenda resta definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte 

e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) 

dias-multa. Ausente informação quanto à situação econômica do 

increpado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em um trigésimo 

do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em atenção ao 

disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, ambos do Código Penal. Em face da 

graduação da pena, nos termos da alínea "b", do § 2º, do art. 33, do 

Código Penal e do § 1º, do art. 1º, da Lei 8.072/90, estabeleço o REGIME 

FECHADO para início de cumprimento da reprimenda, sem efeito a 

detração do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, considerada 

estar ele detido desde 11/09/2017, prolatada esta sentença em tempo 

insuficiente de prisão provisória a detrair da reprimenda a fração de 3/5 

(três quintos) para a progressão de regime, na dicção do § 2º, do art. 2º, 

da Lei 8.072/90.(...) IV.2 - RÉU JOSIANO GONÇALVES SIQUEIRA. (...) Com 

isso, observadas as circunstâncias judiciais favoráveis, reduzo a pena 

em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-11.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000026-11.2017.8.11.0096; Valor causa: R$ 127,09; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Devidamente intimado(a) para se 

manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) reclamado(a), o(a) 

reclamante deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. 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. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao 

Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se. De Colíder para Itaúba, 11 de abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-89.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERNANDES ADRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pelo exequente em desfavor da parte executada. Devidamente 

intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) 

executado(a), o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, 

defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos 

dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. De 

Colíder para Itaúba, 11 de abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-97.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Devidamente intimado(a) para se 

manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) reclamado(a), o(a) 

reclamante deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. 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. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao 

Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se. De Colíder para Itaúba, 11 de abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-78.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Devidamente intimado(a) para se 

manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) reclamado(a), o(a) 

reclamante deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. 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. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao 

Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se. De Colíder para Itaúba, 11 de abril de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-04.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

SENTENÇA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Devidamente intimado(a) para se 

manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) reclamado(a), o(a) 

reclamante deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. 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. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as 

providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao 

Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se. De Colíder para Itaúba, 11 de abril de 2018.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4132 Nr: 679-97.2004.811.0027

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vasco Rossetti, Maria da Graça dos Santos 

Rossetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nadyr Rossetti, Celina Conde 

Rosseti, Cristiane Conde Chmatalik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Helena Wanderley 

Maciel - OAB:1103-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU BERNARDO 

MARTINELLI - OAB:7958, ANTÔNIO CARLOS SILVA - OAB:5647, 

Danilo de Araújo Carneiro - OAB:8.552/ES

 Conforme dispõe o art. 1210 da CNGC Judicial, haja vista que foi expedida 

Carta Precatória nos autos, fica a parte autora intimada para diligenciar o 

seu cumprimento em 10 (dez) dias, devendo comparecer em cartório para 

retirá-la.

Após, decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intime-se a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46517 Nr: 2406-71.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Velasco Ribeiro, Julcelino Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Joisley Rodrigues Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar o Executado JULCELINO VELASCO RIBEIRO, na 

pessoa de seu advogado Dr. ALEX ROECE ONASSSIS – OAB/MT 17.933, 

quanto a penhora e avaliação do

imóvel de matrícula nº 3241, nos termos do art. 841, § 1° do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 51369 Nr: 2326-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, Nivalda Giraldes 

Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar o executado, na pessoa de seu advogado, acerca 

da avaliação realizada, para que, caso queira, manifeste-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40403 Nr: 1702-92.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Ourinvest SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R O da Rosa Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16846A/MT, Ricardo de Aguiar Ferone - OAB:176805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar o Exequente para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 99-18.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 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 cientificar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, acerca da 

informação da autarquia requerida juntada aos autos em 09/04/2018 (ref. 

120).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53822 Nr: 3704-64.2017.811.0027

 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: EGL, RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes às fls. 60.

Instado a manifestar-se o Ministério Público opina favorável à 

homologação do acordo à fls. 64/65, nos termos propostos pelas partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47429 Nr: 66-23.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Reinaldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO DAS CHAGAS 

REINALDO, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares diversas 

da prisão, conforme o artigo 319, do Código de Processo Penal:Assim, 

imponho ao indiciado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão 

(artigo 319 do Código de Processo Penal):1) Comparecimento mensal no 

Juízo onde reside para informar e justificar suas atividades laborais e/ou 

educacionais;2) Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos ou 

estabelecimentos congêneres, devendo os indiciados permanecer longe 

desses locais para evitar o risco de novas infrações;3) Recolhimento 

domiciliar no período noturno, inclusive nos dias de folga do trabalho;4) 

Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 08 (oito) 

dias, sem prévio aviso e anuência deste juízo;5) Manter o seu endereço 

atualizado nos autos.Vale ressaltar, que a prisão preventiva do réu 

poderá ser novamente decretada caso haja o descumprimento de 

quaisquer dessas medidas, bem como o surgimento de fato que se amolde 

aos requisitos legais dessa medida extrema, conforme prevê, 

respectivamente, os artigos 312, parágrafo único e 316, ambos do Código 

de Processo Penal.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para o imediato 

cumprimento, salvo se por outro motivo o acusado estiver 

preso.Cientifique-se o acusado das condições impostas. Ao cumprir o 

alvará de soltura deverá o Oficial de Justiça confirmar se o endereço 

indicado pelo indiciado é o mesmo que consta nos autos. Se divergente 

deverá o denunciado indicar o local de sua residência.Tendo sido 

localizado o réu, determino o normal prosseguimento do feito, sendo 

assim, CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, 

podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55998 Nr: 666-10.2018.811.0027

 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: Glidy Wanovich Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, Marilu 

Welter Giraldes, MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES PORTELA, 

FLORINDO ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, VILMA 

SANTIN PORTELA, ALBERTO ZANA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELISABETE BRIGO 

CARREIRA - OAB:248896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, 

arquivem-se os autos as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 09 de abril de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56162 Nr: 722-43.2018.811.0027
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 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: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACAL MINERADORA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, Helder Guimaraes Mariano - OAB:18.941/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.Cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

pleiteado e ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor dado à causa (art. 701 do CPC), devendo o requerido ser 

advertido de que se cumprir o mandado no prazo fixado, ele será isento 

do pagamento das custas processuais (art. 701, § 1º do Código de 

Processo Civil), expedindo-se o respectivo mandado.O requerido também 

deverá ser advertido de que é facultado, no mesmo prazo, o oferecimento 

de embargos à monitória, independentemente de prévia segurança do juízo 

(art. 702 do CPC) e de que caso não haja o cumprimento da obrigação ou 

o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 701, § 2º, do CPC).Cumpra-se com eficiência o 

necessário.De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 06 de abril de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50458 Nr: 1809-68.2017.811.0027

 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): Transportadora Rodovia Ltda., Romualdo 

Nunes Cavalheiro, RNC Participações e Investimentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deolindo Jose de Freitas 

Junior - OAB:17923/GO, RENATA BARBOSA FERREIRA SARI - 

OAB:37864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

art. 1.250 da CNGC-Foro Judicial, visto que não localizado(s) o(s) 

devedor(es), impulsiono os autos para o setor de envio de matéria p/ 

imprensa, a fim de intimar o credor para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorridos 30 (trinta) dias da intimação e não havendo 

pronunciamento do exequente, deve ser ele intimado pessoalmente para 

cumprir a diligência que lhe compete (retirar em Cartório a Carta Precatória 

expedida nos autos para a comarca de Rondonópolis-MT, devendo 

comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) dias ou efetuar o 

recolhimento das custas e taxas para envio da missiva via malote digital), 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, 

inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41826 Nr: 2287-47.2015.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Cordeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 Vistos, etc.

 Nos termos da decisão de fl. 47, INTIME-SE o Embargante, na pessoa de 

seu advogado constituído, para que, caso queira, manifeste acerca da 

impugnação aos embargos apresentada ás fls. 54/250, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberações.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44489 Nr: 1086-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Corrente Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota do Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA AGDA DA SILVA - 

OAB:40659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-b/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9028 Nr: 1252-33.2007.811.0027

 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: Noeny Teodoro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Petrovina - Fazenda Marajoara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083, Rivelino Lucio de Resende - OAB:7147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5.958/MT

 Intimação das partes acerca do cálculo de fls. 446/447 para, no prazo de 

15 dias, manifestarem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5302 Nr: 989-69.2005.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisbel da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilton Monteiro da Costa 

Junior - OAB:12093/AL

 Intimação da Defesa do Acusado para apresentação das Alegações 

Finais na forma de Memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8012 Nr: 242-51.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusdete Lúcia Marques Tunes 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca dos Alvarás Eletrônicos expedidos nos autos, 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.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31796 Nr: 602-13.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 
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Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Layr Mota da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiaba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:OAB/MT 6.197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:oab/mt 6.735

 (...) DETERMINO a intimação da parte requerida para que, efetive o 

pagamento da pericia requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de perda da prova.Após a comprovação do depósito por parte da 

requerida, INTIME-SE o médico perito nomeado para que designe data, 

horário e local para a realização da perícia, com pelo menos 30 (trinta) 

dias de antecedência para que haja tempo hábil de intimação das partes, 

sendo que juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados 

os quesito das partes. Efetuado o agendamento pelo perito, INTIMEM-SE as 

partes da data da perícia e para, querendo, indicar assistentes técnicos 

em até 05 (cinco) dias antes do exame, que deverão ser intimados. O polo 

ativo deverá comparecer munido de toda documentação médica que 

possuir.Após, a apresentação do laudo, ABRA-SE vistas às partes para 

se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º, do CPC), 

consignando-se que o silêncio valerá pela presunção de concordância 

com o laudo.Por fim, com o integral cumprimento das determinações acima 

mencionadas, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

PROMOVA-SE a conclusão dos autos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 26 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1052 Nr: 76-71.1998.811.0047

 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: Agropecuária Charbu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulinho Machado, Geraldo Moreira, Wantoil 

Ermisdorf, Lourival da Silva, Adauto Ramalho, Ataliba ou Taliba Ramalho, 

Milton Rodrigues dos Santos, Elias Norivaldo Mariano, Josimar Silva Porto, 

Lusmar Ferreira de Castro, Vandeci Elécio da Silva, Edvaldo Marques de 

Novaes, Laelso da Silva, Valtair Tiagho de Souza, Guiomar Borba, José 

Alexandrino dos Santos, José Pereira Neto, Irlei Ribeiro Bárbara, José 

Virgílio Costa, Carlos Martins Soares, Francisco Ferreira Santana, Braz 

Protino Gomes, Paulo Rosa da Cunha, Eirdo da Costa Santos, Francisco de 

Oliveira, Sebastião Inácio, Ademar Dornello, Carlos Gonçalves Ribeiro, Celi 

Ferreira de Laet, Leidivane Miranda da Cunha, Airton Gonçalves Soares, 

José Carlos da Silva, Claudinei Ferreira de Castro, Marisa dos Anjos 

Holander, Airton Mendes do Carmo, Noé Martins Soares, José João da 

Silva, Valdir Silva Porto, Edson da Silva, José da Rocha Freitas, Sebastião 

Ferreira de Almeida, Silvano Barbosa Soares, Valter Liberato da Silva, 

Nivaldo Rodrigues da Silva, Adão Ataide Rodrigues, Custódio Moreira de 

Barros, Adilson Dornélio da Costa, Nicodemus Algusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA FLAVIANO VIEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES FERREIRA - 

OAB:7092

 (...) Por fim, o requerimento formulado com a finalidade de que se 

determine a expedição de ofício direcionado a banco oficial para o fim de 

conceder aos peticionantes financiamento pelo Banco da Terra ou que se 

determine ao exequente/requerente que parcele o pagamento do débito 

conforme lei para financiamentos concedidos pelo Banco da Terra, não 

podem ser implementados no plano fático.Em um primeiro momento, porque 

se trata de providência a ser adotada pela própria parte peticionante 

mediante o preenchimento dos requisitos e condições estabelecidos na lei 

instituidora.E, em um segundo momento, porque nesta fase do processo 

(cumprimento de sentença) não é dado ao Juízo o poder de intervir 

determinando de que forma se dará o cumprimento do julgado, já que o 

parcelamento da dívida é uma faculdade da parte exequente/requerente, 

cabendo a este Juízo somente analisar a legalidade do ato em caso de 

pedido de homologação de acordo.Ante o que foi exposto, INDEFIRO os 

pedidos formulados às fls. 960/963, 988/991, 1016/1017, 1023/1024 e 

1030/1033 dos autos, pelos executados/requeridos SEBASTIÃO 

FERREIRA DE ALMEIDA, DIVINO JOSÉ DAMASCENO e WILSON LOPES DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.No mais, DETERMINO a 

intimação da parte exequente/requerente, através de seus advogados, via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento.INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão, através 

de seus advogados, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 11 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32016 Nr: 837-77.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. O Benevides & Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o prazo de suspensão mencionado na decisão retro 

ainda não decorreu, DETERMINO que os autos permaneçam sobrestados 

até o decurso do referido prazo, após PROMOVA-SE o integral 

cumprimento da determinação retro.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 05 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9057 Nr: 63-57.2007.811.0047

 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): Norival José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:, Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o prazo de suspensão mencionado na decisão retro 

ainda não decorreu, DETERMINO que os autos permaneçam sobrestados 

até o decurso do referido prazo, após PROMOVA-SE o integral 

cumprimento da determinação retro.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 05 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13808 Nr: 818-76.2010.811.0047

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanuza de lana Bom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que manifeste acerca do teor da Certidão retro.

Jauru, 12 de abril de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31783 Nr: 587-44.2013.811.0047
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, extrai-se da certidão de p. 134 que, apesar de 

devidamente intimado, o douto causídico não prestou contas. Assim, 

reitero a determinação de p. 133, para que se proceda à INTIMAÇÃO do i. 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar contas nos autos 

dos valores pertencentes à parte autora, bem como se manifestar a cerca 

da certidão de p. 131.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de dezembro de 2017.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30384 Nr: 202-33.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, considerando que a petição e documentos de fls. 137/139 

não guardam relação com o presente feito, DETERMINO o seu 

desentranhamento, mediante certidão, e posterior juntada ao respectivo 

processo.

Na sequência, considerando que no processo n. 872-37.2013.811.0047 – 

Cód. 32045 foi prolatada sentença de extinção do feito, com determinação 

de desconto dos valores recebidos naqueles autos do importe devido 

nestes; ainda, o peticionado às fls. 136, DETERMINO a intimação da 

Autarquia requerida, mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que entender pertinente.

INTIME-SE a parte autora, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32045 Nr: 872-37.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 

485, inciso V, do CPC.Pelo princípio da eventualidade, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais). Consigno, contudo, que a exigibilidade da cobrança de tais 

verbas deverá permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do 

CPC.INTIMEM-SE.Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, TRANSLADANDO-SE 

cópia da presente sentença e da certidão de trânsito em julgado, para os 

autos da ação n.º 202-33.2012.811.0047 – Cód. 30384, a fim de que se 

proceda ao desconto dos valores percebidos nestes autos a título de 

antecipação de tutela dos valores a serem recebidos naqueles. Após, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.Sentença não sujeita a 

reexame necessário.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 11 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33280 Nr: 591-47.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

- Inmetro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D de Oliveira Dias Materiais de Construção - 

ME, Demilson de Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INTIME-SE a parte executada acerca de seu teor, nos termos do § 2º, 

do art. 854 do CPC para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme 

dispõe o art. 854,§ 3°, do CPC.Se vier aos autos impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e FAÇAM-ME 

conclusos.REJEITADA ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.De outro 

vértice, na hipótese de ser efetivada a citação do executado, sem que 

este efetue o pagamento da dívida no prazo lega e restar INFRUTÍFERA, 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do CPC, DETERMINO a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD.Exitosa a constrição, 

deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a 

fim de possibilitar a conclusão da penhora.Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, INTIME-SE a parte 

exequente, mediante remessa dos autos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste requerente o que entender 

pertinente.Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 

restrição, nos termos do art. 2º, § 2º, do Provimento 04/2007 – 

CGJ.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Jauru/MT, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32730 Nr: 53-66.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Apolinário dos Reis, Penha Apolinario dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada e, 

por corolário, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

às fls. 144/146 dos autos.No mais, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 157/160 dos autos, para DETERMINAR a expedição de 

ofício direcionado ao setor competente para implantação de benefícios, 

com a finalidade de requisitar a transferência do beneficio n.º 1251617040 

em nome do autor da Agência da Previdência Social de Rondonópolis/MT 

para a Agência de Pontes e Lacerda/MT.Por fim, não sendo apresentado 

recurso acerca da presente decisão, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, através de sua advogada, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.INTIMEM-SE as partes acera da presente decisão, sendo a 

parte exequente intimada, através de sua advogada, via DJE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11388 Nr: 813-25.2008.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S Lima - ME, Waltencir de Sousa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada, 

por corolário, DETERMINO a exclusão dos créditos referentes às 

anuidades do exercício de 1998, 1999, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 

devendo a execução ficar adstrita aos valores informados na inicial, ou 

seja, às anuidades referentes ao exercício de 2002, 2004 e 2005, com 

exclusão das anuidades de 2006 e 2007.DETERMINO a intimação da parte 

exequente, mediante remessa dos autos, para que fique ciente do inteiro 

teor da presente decisão, acostando aos autos planilha atualizada da 

dívida, fazendo constar somente as anuidades referentes a 2002, 2004 e 

2005, com abatimento dos valores até então pagos, conforme fls. 85 dos 

autos, bem como requerendo o que entender pertinente.No mais, 

considerando o princípio da causalidade e a sucumbência, CONDENO a 

parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro no 

valor de R$ 1.000,00 (mil) reais, com fundamento no art. 85, § 8°, do 

CPC.INTIME-SE a parte executada, através de seu advogado, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 11 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 944 Nr: 509-55.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. dos Santos Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- OAB:Proc. Do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Ferreira - 

OAB:OAB/SP 18.161, Mônica Ribeiro Bonesi - OAB:OAB/PR 24.319

 Vistos.

Considerando que o prazo de suspensão mencionado na decisão retro 

ainda não decorreu, DETERMINO que os autos permaneçam sobrestados 

até o decurso do referido prazo, após PROMOVA-SE o integral 

cumprimento da determinação retro, já que de acordo com o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça é desnecessária a intimação da Fazenda 

Publica da decisão que suspende ou arquiva o feito quando não localizado 

bens penhoráveis.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI 

6.830/1980. REQUERIMENTO DO CREDOR. SUSPENSÃO DETERMINADA 

PELO ESCRIVÃO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIRETO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFERIMENTO DA 

SUSPENSÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO 

ANOS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO 

STJ. 1. O STJ já definiu que, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição quinquenal intercorrente, sendo desnecessária a intimação da 

Fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este 

que é automático; incide, no caso, a Súmula 314/STJ. 2. A Primeira Seção 

do STJ também já se pronunciou sobre o tema em questão, entendendo 

que "a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é 

consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora 

na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário" (REsp 

n. 1102431/RJ, DJe 1.2.10 - regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). 

Tal entendimento, mutatis mutandis, também se aplica na presente lide. 3. 

A verificação da inércia da Fazenda Pública implica reexame de matéria 

fático-probatória, vedado a esta Corte Superior na estreita via do Recurso 

Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não 

provido. (REsp 1650646/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)”. (com realces nossos)

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 264-34.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 

15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a juntada do Laudo de Avaliação, sejam as partes 

intimada para se manifestarem, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância tácita; o Exequente 

deverá, em igual prazo, manifestar se tem interesse em adjudicar o bem 

penhorado, ou na alienação judicial. .

Jauru, 12 de abril de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 429-10.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o complemento do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, para o integral cumprimento do mandado de avaliação e penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35397 Nr: 897-08.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MARTELLO JUNIOR. 

- OAB:6370/MT

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 09/07/2018, às 16h (horário oficial de Cuiabá-MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 
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desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 11 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22846 Nr: 913-98.2013.811.0048

 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: JOANA GOMES RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por JOANA GOMES 

RIBEIRO PINTO, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fls. 146/147 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.3.1. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28663 Nr: 1043-20.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE CÍCERA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

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.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 10 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25318 Nr: 1029-70.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIO MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação penal tendo como réu Lucio Marques de Arruda, 

qualificado nos autos.

O membro do Ministério Público manifestou-se pela declaração da extinção 

da punibilidade pela morte do agente (Ref: 92).

Foi o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Assim dispõe o artigo 107, inciso I, do Código Penal: “Extingue-se a 

punibilidade: I – pela morte do agente; (...)”.

Por sua vez, preconiza o artigo 62 do Código de Processo Penal: “Art. 62. 

No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

É o caso dos autos.

3. POSTO ISTO, com fundamento nos artigos 107, inciso I do CP e 62 do 

CPP, julgo extinta a punibilidade pela morte do agente.

3.1. Sem custas processuais.

3.2. Transitada esta em julgado arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 05 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25158 Nr: 961-23.2014.811.0048

 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: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO ALVES BRANDÃO, CESAR REIS 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e 1.210 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

iniciais formulado na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 

LIMINAR ajuizado por MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, em face FABRÍCIO 

ALVES BRANDÃO e CÉSAR REIS CARDOSO, para confirmar a liminar 

anteriormente deferida, por entender estarem presentes os requisitos 

exigidos pelo Código de Processo Civil, conforme fundamentação 

supra.3.2. Expeça-se o respectivo mandado.3.3. Diante do pedido de Ref: 

28, isento a parte autora ao pagamento das custas , assim sendo, 

condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.3.4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34533 Nr: 487-47.2017.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abriri vista a parte 

Requerida a manifestar quanto a petição de Ref. 57, 'Aditamento à InicialL".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42840 Nr: 739-16.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - CAIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR HONORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO Nº 
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56/2007-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO O EFETIVO CUMPRIMENTO 

DA PRESENTE MISSIVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36879 Nr: 1561-39.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRILA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Vistos etc.

1. Cirila Cardoso dos Santos, qualificada nos autos, propôs a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, visando a concessão de aposentadoria por idade rural, alegando, 

em síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade e que trabalha na atividade rural até a 

presente data. Instruiu a inicial com documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo em síntese, 

alegando que a parte autora não comprovou a atividade rural no período 

exigido por lei. Postula, assim, pela improcedência do feito, nos termos da 

lei.

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) ouvida(s) 

duas testemunha(s) arrolada(s) pela parte autora.

Em debates, a parte autora reiterou o pedido inicial de aposentadoria por 

idade, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao 

presente ato, a despeito de intimada.

2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Do mérito

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 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação 

do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 

8.213/91.

O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos.

Por outro lado, exige o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Como o presente requerimento 

foi formulado neste ano de 2017, cumpre ao postulante comprovar o 

exercício da atividade rural nos 180 meses anteriores. É o que se vê dos 

autos.

Ora, não apenas o(a) autor(a), como também a(s) testemunha(s) 

ouvida(s) em juízo neste ato, confirmou(ram) que ela trabalha na atividade 

rurícola desde o ano de 1995 até a presente data, portanto, preenchendo 

a exigência legal da comprovação do exercício de atividade rural durante 

os 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício.

Não bastasse isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a 

inicial a veracidade da(s) prova(s) testemunhal(is) ora colhida(s).

Os documentos acostados à exordial apontam ser a autora trabalhadora 

rural, restando, portanto, preenchido o requisito do início de prova material.

O fato de a requerente não ter trazido para os autos os 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.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos 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, 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 .

3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.

3.4. Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

comparecer à presente oralidade e não compareceu, este feito não 

deverá ser remetido para a autarquia ré para ciência da sentença, 

devendo aguardar em cartório eventual recurso.

3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes 

intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Cirila Cardoso 

dos Santos; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) 

renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro) - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 29/06/2016 (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: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) das.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41267 Nr: 133-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONEL BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos etc.

1. Maria Leonel Bispo, qualificada(o) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

visando a concessão de aposentadoria por idade rural, alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade e que trabalha na atividade rural até a 

presente data. Instruiu a inicial com documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo em síntese, 

alegando que a parte autora não comprovou a atividade rural no período 

exigido por lei. Postula, assim, pela improcedência do feito, nos termos da 

lei.

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) ouvida(s) 

duas testemunha(s) arrolada(s) pela parte autora, bem como foi procedido 

o depoimento pessoal da parte autora.

Em debates, a parte autora reiterou o pedido inicial de aposentadoria por 

idade, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao 

presente ato, a despeito de intimada.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Do mérito

A concessão da aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, 
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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 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação 

do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 

8.213/91.

O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos.

Por outro lado, exige o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Como o presente requerimento 

foi formulado neste ano de 2018, cumpre ao postulante comprovar o 

exercício da atividade rural nos 180 meses anteriores. É o que se vê dos 

autos.

Ora, não apenas o(a) autor(a), como também a(s) testemunha(s) 

ouvida(s) em juízo neste ato, confirmou(ram) que ela(e) trabalha na 

atividade rural desde 30 anos atrás até a presente data, portanto, 

preenchendo a exigência legal da comprovação do exercício de atividade 

rural durante os 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento do 

benefício.

Não bastasse isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a 

inicial a veracidade da(s) prova(s) testemunhal(is) ora colhida(s).

A certidão de casamento juntada com a inicial aponta que na data do 

casamento da autora, a profissão de seu cônjuge era a de lavrador. 

Apesar de tal condição referir-se tão somente ao marido da requerente, a 

ela é extensível, considerando, especialmente, que a prova oral aponta 

que a mesma sempre trabalhou na roça. De igual modo, os demais 

documentos acostados à exordial apontam ser a autora trabalhadora rural. 

Portanto, resta preenchido o requisito do início de prova material.

O fato de a requerente não ter trazido para os autos os 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.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos 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, 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 .

3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.

3.4. Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

comparecer à presente oralidade e não compareceu, este feito não 

deverá ser remetido para a autarquia ré para ciência da sentença, 

devendo aguardar em cartório eventual recurso.

3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes 

intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Maria Leonel 

Bispo; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda 

mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais ) - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 23/10/2017 (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: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) das.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 2963-58.2017.811.0048

 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: MÁRCIO LUIZ APPOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODÉLIO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190

 Vistos.

1. Primeiramente, com relação ao pedido de união da presente ação aos 

autos de Código nº. 39245 entendo por bem indeferi-lo, já que nesta ação 

figura como parte autora Márcio Luiz Appolari e como parte requerida José 

Odélio Freitas e na ação de Código nº. 39245 figura como parte 

requerente José Odélio Freitas e como requeridos Gilson Pereira de Souza 

e Marcio Luiz Appolari, tendo assim como parte distinta o Sr. Gilson Pereira 

de Souza.

 2. Ademais, considerando que não houve acordo entre as partes na 

audiência de conciliação, aguarde-se o prazo já determinado na Ref: 15, 

ou seja, o prazo de 15 (quinze) dias para o requerido apresentar 

contestação, contados a partir da data da audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. O que deverá ser 

certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a).

3. Havendo contestação, dê-se vista a parte autora para apresentação de 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja contestada a 

ação, de igual modo determino que seja dada vista do feito à parte autora 

para requerer o que entender oportuno, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 03 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28234 Nr: 913-30.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ALVES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 9.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais formulados 

na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA 

TUTELA, ajuizada por EDIVALDO ALVES BRANDÃO em face de BV 

FINANCEIRA S/A, conforme fundamentação supra.9.2. Pela sucumbência, 

já que devida, fica a parte autora condenada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, 

do Novo Código de Processo Civil.9.3. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias.9.4. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 04 de abril de 2018.ALCINDO PERES 

DA ROSAJuiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

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. Trata-se de Execução com as partes já qualificados nos 

autos. 2. O exequente deixou de indicar bens passíveis de penhora em 

nome parte executada, o que enseja a extinção do feito conforme a dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3. ANTE O EXPOSTO, com base 

no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9,0099/95, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. 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: 1000004-63.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que a parte requerida deixou de comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação. Considerando que a reclamada não apresentou 

contestação, com relação a ela decreto a revelia e aplico ao presente o 

julgamento antecipado da lide, contudo, a revelia não conduz 

necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos 

acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela 

o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos. Da 

análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou a existência da 

negativação de seu nome frente aos órgãos de proteção ao crédito, 

alegando que as referidas negativações são indevidas. No entanto não foi 

possível tal comprovação, uma vez que pela simples análise dos 

documentos trazidos não é possível verificar se houve o devido 

adimplemento da obrigação, da qual decorreu à negativação do seu nome 

por parte da requerida. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação das negativações, não é possível o estabelecimento do 

nexo entre estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na 

avaliação do dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto 

é, necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos 

documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser 

considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que 

não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo impossível 

quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não conseguiu 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo 

Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de 

quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in 

“Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 

72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao 

autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) 

e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o 

direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em 

documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível a comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOAO RAEL SANTINI, em desfavor de UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA, por entender não ter havido danos materiais 

ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-40.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PINHEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 601 de 691



quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

SONIA PINHEIRO DE MATOS, em desfavor de MARCO ANTONIO ALVES, 

bem como o pedido contraposto apresentado, por entender não ter havido 

danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação 

supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito
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Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora, diante do não 

pagamento houve a inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito, além da ameaça do corte do fornecimento da energia elétrica. 

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. A parte reclamante 

ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito de que a parte 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora do autor Nº 6/903728-4, pela cobrança discutida 

nesta ação, bem como, providencie a exclusão do nome da parte autora 

do registro de bancos de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos 

débitos discutidos neste processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que foi deferido em sede liminar e nesta torno 

definitivo. Antes de adentrar no mérito, analiso as preliminares levantadas 

pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para presente causa 

e da ausência de especificação de do valor do pedido condenatório. Com 

relação à primeira preliminar, entendo que a mesma não merece prosperar, 

uma vez que entendendo não haver necessidade da realização de prova 

pericial, sendo as provas documentais e já estão nos autos, sendo esta 

também afastada, ademais já que houve perícia na unidade consumidora 

do autor, conforme informado pela requerida. Com relação a segunda 

preliminar, também entendo que a mesma não deve prosperar pois há 

claramente o valor pedido nos autos em relação à declaração de 

requerida, dos danos materiais, bem como do arbitramento do valor do 

dano moral, sendo que afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante KATTY DAISY DE ARAUJO E LIMA, 

qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando que é 

usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/903728-4, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de setembro de 2017 com o valor de R$ 3.435,56 (três 

mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), 

valores muito superiores aos normalmente pagos, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora, como 

recuperação de consumo. Da documentação juntada aos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que não realizou a 

verificação e/ou a manutenção no medidor da unidade consumidora da 

parte autora, arbitrando assim, uma fatura aleatória com valores bem mais 

altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da 

fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção 

e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não podendo 

passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade 

consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o 

consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Pacificado está na 

doutrina e jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, que não cabe 

interromper o fornecimento da energia elétrica como forma coercitiva de 

cobrar dívidas antigas, para tal devem ser usadas as vias ordinárias, 

visando a recomposição de valores não pagos, nesse sentido a decisão 

do STJ, in verbis: “STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1336889 RS 

2012/0164134-3 Ementa: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 

APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” De outro norte, 

nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os 

documentos coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar 

genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. O dano moral 
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passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA, 

proposta por KATTY DAISY DE ARAUJO E LIMA, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 3.435,56 (três mil 

quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), arbitrado 

pela reclamada na unidade consumidora da autora Nº 6/903728-4; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito
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Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora, diante do não 

pagamento houve a inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito, além da ameaça do corte do fornecimento da energia elétrica. 

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. A parte reclamante 

ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito de que a parte 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora do autor Nº 6/721467-9, pela cobrança discutida 

nesta ação, bem como, providencie a exclusão do nome da parte autora 

do registro de bancos de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos 

débitos discutidos neste processo, tudo, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que foi deferido em sede liminar e nesta torno 

definitivo. Antes de adentrar no mérito, analiso as preliminares levantadas 

pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para presente causa 

e da ausência de especificação de do valor do pedido condenatório. Com 

relação à primeira preliminar, entendo que a mesma não merece prosperar, 

uma vez que entendendo não haver necessidade da realização de prova 

pericial, sendo as provas documentais e já estão nos autos, sendo esta 

também afastada, ademais já que houve perícia na unidade consumidora 

do autor, conforme informado pela requerida. Com relação a segunda 

preliminar, também entendo que a mesma não deve prosperar pois há 

claramente o valor pedido nos autos em relação à declaração de 

requerida, dos danos materiais, bem como do arbitramento do valor do 

dano moral, sendo que afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante ANTONIO MATEUS RODRIGUES, 

qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando que é 

usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/721467-9, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de setembro de 2017 com o valor de R$ 492,32 

(quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), valores 

muito superiores aos normalmente pagos, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora, como 

recuperação de consumo. Da documentação juntada aos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que não realizou a 

verificação e/ou a manutenção no medidor da unidade consumidora da 

parte autora, arbitrando assim, uma fatura aleatória com valores bem mais 

altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da 

fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção 

e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não podendo 

passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade 

consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o 

consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Pacificado está na 

doutrina e jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, que não cabe 

interromper o fornecimento da energia elétrica como forma coercitiva de 

cobrar dívidas antigas, para tal devem ser usadas as vias ordinárias, 

visando a recomposição de valores não pagos, nesse sentido a decisão 

do STJ, in verbis: “STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1336889 RS 

2012/0164134-3 Ementa: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 

APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” De outro norte, 

nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os 

documentos coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar 

genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 
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integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Trago a baila, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral pela interrupção do fornecimento de energia elétrica à consumidora, 

pela parte reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de 

angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida 

contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida 

da reclamada. Não se afigura possível a prefixação do quantum da 

indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização 

deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido 

imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, 

praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e 

pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao 

ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne 

inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DA TUTELA, 

proposta por ANTONIO MATEUS RODRIGUES, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para: a) DECLARAR 

a inexistência do débito no valor de R$ 492,32 (quatrocentos e noventa e 

dois reais e trinta e dois centavos), arbitrado pela reclamada na unidade 

consumidora da autora Nº 6/721467-9; b) CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e 

acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta 

decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-45.2017.8.11.0048
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MARIA GLORIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO manejada por 

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A em face de MARIA 

GLORIA DE SOUZA, sustentando, em síntese, a existência de excesso de 

execução. A parte autora concordou com o pedido feito pela executada. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente da matéria 

discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, eis que basicamente de direito, dispensando a produção 

de provas em audiência. Entendo, ainda, que a produção de outras 

provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde 

da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas 

protelatório. Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência: “A 

necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. 

A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.” 

(RTJ 115/789) O impugnante alega excesso de execução, bem como bem 

como sustenta a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização 

do valor devido. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

requereu a presente execução, fundamentando o cálculo dos valores, 

tendo por base de início do pagamento da contribuição o fixado na 

sentença, todavia a parte executada alega de excesso de execução, o 

que foi reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as 

alegações do executado. Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se 

que razão assiste ao executado, ademais, houve a concordância do 

exequente quanto a aplicação da taxa de juros para a correção dos 

valores executados. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente IMPUGNAÇÃO A 

EXECUÇÃO manejada por SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA 

S/A em face de MARIA GLORIA DE SOUZA, conforme fundamentação 

supra, para determinar o prosseguimento da presente execução, 

conforme os valores apresentados pelo executado. 3.2. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64072 Nr: 1035-88.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO GOTTSELIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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.

Defiro o pedido do MP, concedo o prazo de 05 dias para o advogado juntar 

aos autos a procuração do denunciado.

Recolha-se a carta precatória da testemunha Dhanyllo da Silva Souza, 

uma vez que a testemunha já foi ouvida nos autos.

Redesigno a solenidade para a data de 09/08/2018 às 16h. Saem os 

presentes intimados.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72298 Nr: 852-15.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74555 Nr: 13-53.2018.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIR PAWIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 117 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 1173-50.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WILSON RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN DE SOUZA TESSARI - 

OAB:45E050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 82 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75495 Nr: 691-68.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL HERINGER NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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$ 200,00 (duzentos reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69418 Nr: 943-42.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODOLFO RODRIGUES, EVANDRO 

ALEKSEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.

Em razão da impossibilidade de escolta do réu, conforme noticiado através 

do ofício 464/2018/ADM/MD, fato que ensejará o não comparecimento do 

(s) réu(s) a audiência de instrução, razão pelo qual, cancelo a solenidade 

agendada, e, por conseguinte, REDESIGNO o ato para 02 de maio de 2018, 

às 13:30 horas.

INTIMEM-SE. REQUESITE-SE ESCOLTA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74467 Nr: 2035-21.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, GRAZIELI 

MONSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Oficie-se ao Cartório do 1º Ofício do Município de Barreirinha no 

Amazonas solicitando cópia da certidão de nascimento do denunciado.

Defiro o pedido de fls. 75, devendo ser realizada guia de identificação 

criminal do denunciado pelo estabelecimento penal de Ferrugem.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas Claudiney 

Francisco de Oliveira e Jean Carlos Rodrigues. Quanto ao Claudiney, 

concedo o prazo de 05 dias para o Ministério Público tentar localizar 

endereço novo dele. Em seguida, encontrando-se endereço que não seja 

nesta comarca, expeça-se carta precatória.

Defiro o pedido de substituição da testemunha Grazieli Monsson pela 

testemunha proprietário do Bar do Neto, devendo o Oficial de Justiça 

intimá-lo a comparecer na data designada para continuação da instrução 

processual.

Designo a data de 11/06 às 16h40 para a continuação da solenidade. 

Saem os presentes intimados. Intime-se a testemunha proprietário do Bar 

do Neto.

Requisite-se a escolta do denunciado com antecedência, bem como 

oficie-se solicitando as diárias dos agentes penitenciários na Secretaria.

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, 09 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71684 Nr: 515-26.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES, CRISTIAN 

DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da Defesa de desistência da testemunha Lolita.

Concedo o prazo de 02 dias para a manifestação do MP sobre o pedido de 

liberdade provisória, após, com urgência, voltem os autos conclusos para 

a decisão.

À Secretaria para que informe os Juízos Deprecados da urgência do 

caso, uma vez que se trata de réus presos. Informe também da 

desistência da oitiva da testemunha Lolita.

Após o retorno das cartas precatórias, vista às partes para alegações 

finais no prazo legal de forma sucessiva.

Em seguida, voltem os autos conclusos para a sentença.

Cumpra-se

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h30min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei e subscrevi o presente termo.

Marcelândia-MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1724-30.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CESAR TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:OAB/MT 21.678

 DELIBERAÇÃO:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 605 de 691



Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Dispenso o interrogatório do acusado, conforme requerido pela Defesa 

constituída pelo denunciado, uma vez que se trata de ato de defesa.

Encerrada a instrução processual.

Em seguida, voltem os autos conclusos, com urgência, para sentença.

Nego, por ora, o pedido de restituição do veículo (autos 75510), com 

fundamento no art. 62, da Lei 11.343/06, considerando que se trata de 

bem de interesse do Juízo, pois foi apreendido na fase de investigação 

penal e pode se tratar de instrumento do crime, sendo que há indícios de 

que o denunciado utilizava-se do veículo na venda de drogas. Tendo em 

vista que estes autos já estão em fase de sentença, deixo para analisar a 

destinação do bem nestes autos de ação penal. Translade-se cópia desta 

decisão para os autos.

Concedo o prazo de 05 dias para o advogado do denunciado juntar aos 

autos o substabelecimento.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h30min 

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, 09 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 1590-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido do MP, à Secretaria para que certifique os motivos da falta 

de escolta do denunciado.

Redesigno a solenidade para o dia 08/05/2018 às 13h30, uma vez que a 

vítima não compareceu e o denunciado não foi escoltado.

Defiro o pedido de condução coercitiva da vítima. Expeça-se mandado de 

condução coercitiva.

Requisite-se escolta do denunciado, bem como oficie-se à Secretaria de 

Direitos Humanos a fim de informa-los sobre a audiência para que seja 

feito o pagamento de diárias dos agentes penitenciários.

Saem os presentes intimados.

Intime-se o denunciado e as demais testemunhas.

Atente-se a Secretaria para os prazos, uma vez que se trata de réu 

preso.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h50min 

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, 12 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68473 Nr: 494-84.2016.811.0109

 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: EGIDIO DIVINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.ISENTO a Autarquia Federal 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.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para pugnar o que entender de direito. Quitado o débito, AO ARQUIVO 

com as cominações e baixas de estilo.Marcelândia/MT, 12 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28134 Nr: 384-94.2007.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Cláudio Policarpo - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 384-94.2007.811.0111 (Código 28134)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Sandra Zanchim

Executado: Transveco Transportes Rodoviários Ltda

Vistos em correição.

Após ser regularmente intimada, a parte executada deixou de efetuar o 

pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente prevista 

em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a parte 

exequente requereu a penhora online das contas e aplicações financeiras 

de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 05 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27262 Nr: 3-33.2000.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML, ONdS, GdCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Alvim - 

OAB:3285/MT

 Processo nº 3-33.2000.811.0111 (Código 27262)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: João Carlos Hintz

Executados: Rio Móveis Ltda e Oscar Nunes da Silva

Vistos em correição.
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Após ser regularmente intimada, a parte executada deixou de efetuar o 

pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente prevista 

em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a parte 

exequente requereu a penhora online das contas e aplicações financeiras 

de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o bloqueio 

RENAJUD, objetivando a constrição de eventuais veículos em nome do 

executado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68755 Nr: 2054-21.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 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 – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à FRANCISCA 

DA CONCEIÇÃO, 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 

26.04.2016 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO.Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (26.04.2016);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68739 Nr: 2043-89.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE MORAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 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 – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à MARIA 

HELENA DE MORAES FERREIRA, 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 26.01.2016 com RMI no valor de um salário mínimo da época e 

RMA em um salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas 

mês a mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar 

exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 

11.960/2009;Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do segurado: MARIA HELENA DE 

MORAES FERREIRA.Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por 

Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício 

(DIB): Data do requerimento administrativo (26.01.2016);Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de 

custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 927-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 927-14.2018.811.0111 (Código 73925)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Fátima Alves Batista

Vistos em correição.

Recebo a execução.

CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59575 Nr: 34-91.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 34-91.2016.811.0111 (Código 59575)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente:Claudivan Rodrigues Menezes

Executado: João Rodrigues da Silva

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref. evento 28) e, considerando 

que os interesses processuais do executado devem ser amplamente 

garantidos, revogo a nomeação do causídico Dr. Ivaine Molina Júnior e 

nomeio o Dr. Kássio Roberto Pereira para patrocinar os interesses do 

executado, fixando o mesmo valor de honorários nos termos da decisão 
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outrora (ref.17).

Intime-se o advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73561 Nr: 755-72.2018.811.0111

 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: GCC, YCX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 755-72.2018.811.0111 (Código 73561)

Classe – Assunto: Alimentos e Guarda

Requerente: Giliane Camila Szechovski

Requerido: Marcos Antônio Xavier

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

4 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém, à mingua de elementos que demonstrem a atual 

remuneração percebida pela requerida, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor 

deverá ser depositado em conta bancária a ser informada pela parte 

autora ou recibo de pagamento.

5 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo as partes, bem como a menor, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições da parte requerente para exercício da guarda.

 6 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo.

7– Designada data, CITE-SE o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa dos requeridos somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62262 Nr: 1143-43.2016.811.0111

 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: JOSIEL CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial, razão pela qual rejeito o pedido de aposentaria por invalidez 

formulado pelo requerente, todavia, DETERMINO que o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) IMPLANTE/RESTABELEÇA auxílio-doença à JOSIEL 

CARVALHO LIMA, nos moldes do art. 61 da Lei n. 8.213/91, com data do 

início do benefício –DIB- em 25.01.2014.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

JOSIEL CARVALHO LIMA;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Data do 

Início do Benefício (DIB): cessação do benefício na via administrativa 

(25.01.2014).Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro 

extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor 

do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) com índice de remuneração da caderneta de poupança na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 

–STF).SEM CUSTAS, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Por fim, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício de remessa necessário, tendo 

em vista o disposto no art. 496, § 3º, I, do CPC.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE 

o necessário.Matupá/MT, 11 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73313 Nr: 625-82.2018.811.0111

 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: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GUIMARÃES 

COLUCCI - OAB:21.671

 Processo nº 625-82.2018.811.0111 (Código 73313)Classe – 

Assunto:Divórcio c/c Alimentos e Partilha de bensRequerente: Maria 

Cristina RochaRequerido: Laurindo Nunes Alves Vistos em 

correição.Trata-se de Ação de Divórcio c/c Alimentos e Partilha de Bens, 

com pedido liminar, proposta por MARIA CRISTINA ROCHA em face de 

LAURINDO NUNES ALVES, ambos qualificados nos autos(...)Isto posto, 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pela parte requerente Maria Cristina 

Rocha, nos seguintes termos:1)Acerca do pedido de alimentos 

provisórios, resta provado o estado de filiação, razão pela qual 

DETERMINO que o requerido pague alimentos provisórios no importe 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a 

partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor 

deverá ser depositado em conta bancária a ser imediatamente informada 

pela parte autora;2)AUTORIZAR que a requerente permaneça na 

administração da empresa denominada “Delícias Pães e Pizzas” até ulterior 

deliberação;Sem prejuízo, encaminho os autos à conciliadora, a fim de que 

seja designada audiência de conciliação, com brevidade.Cite-se o 

requerido para comparecer à audiência a ser designada, consignando que 

o prazo para sua defesa passará a fluir a partir da realização de referido 

ato, caso infrutífero o acordo.Intime-o da presente decisão.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 11 de abril de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68533 Nr: 1929-53.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a autora 
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IRENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data cessação do 

benefício na via administrativa (15.03.2017).Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

segurado: IRENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO;Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): a data 

cessação do benefício na via administrativa (15.03.2017).Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68519 Nr: 1920-91.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DESTEFANI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1920-91.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68519.

Vistos em correição.

Ante o teor da petição de Ref.32, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS, para 

que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício concedido à parte autora, 

conforme o teor da decisão de Ref. 04, sob pena de responsabilização 

penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP).

No mais, intimem-se as partes para manifestação acerca do laudo pericial 

juntado à Ref.31.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73726 Nr: 819-82.2018.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAB, ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 819-82.2018.811.0111 (Código 73726)

Classe – Assunto: Guarda

Requerentes: Adelia da Silva Bueno e Sebastião Alves Bueno

Requerida: Cleia Rosa dos Santos Bueno

Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo sob segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte 

requerente no curso da demanda.

CONSIDERANDO o cenário fático descrito na inicial, indicativo de que os 

avós paternos exercem a guarda de fato das crianças desde dezembro 

de 2016, atrelado ao fato de que o instituto da guarda visa, justamente, 

regularizar posse de fato em benefício da criança/adolescente, DEFIRO, 

liminarmente, O PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA dos menores Erick e 

Milena em favor dos requerentes Sebastião e Adélia.

 NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo a fim de que realize 

estudo psicossocial na residência dos requerentes, local onde os 

menores estão atualmente residindo, apresentando, no prazo de 15 

(quinze) dias, relatório no sentido de aclarar as informações prestadas na 

inicial.

Lavre-se o termo de guarda provisória.

Com o aporte do estudo, dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53007 Nr: 1131-34.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da(s) carta(s) 

precatória(s) nos autos, com a finalidade de inquirir a(s) testemunha(s) de 

acusação/defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56733 Nr: 592-97.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da(s) carta(s) 

precatória(s) nos autos, com a finalidade de inquirir a(s) testemunha(s) de 

acusação/defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60821 Nr: 493-93.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BREGANTIM BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da(s) carta(s) 

precatória(s) nos autos, com a finalidade de inquirir a(s) testemunha(s) de 

acusação/defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69076 Nr: 2227-45.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURISVON FERNANDES VIANA JUNIOR, 

WESLEI WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) do(s) réu(s), para que no prazo 

legal, apresente(m) memoriais finais.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 3528-27.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 
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10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71566 Nr: 3429-57.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MATILDE OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71244 Nr: 3277-09.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70901 Nr: 3094-38.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66748 Nr: 874-67.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Escaliar Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66604 Nr: 809-72.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocir Grilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 440-78.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65814 Nr: 380-08.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 1802-86.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Subsituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69714 Nr: 2577-33.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE CARDOSO PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 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 – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à ALICE 

CARDOSO PRUDENTE, 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 

05.05.2017 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: ALICE CARDOSO PRUDENTE.Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (05.05.2017);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei 

Estadual 7.603/2001(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73983 Nr: 965-26.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdSP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO NOGUEIRA SANDOVAL - 

OAB:256012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 965-26.2018.811.0111 (Código 73983)

Classe – Assunto: Carta Precatória

Deprecante: Juízo da Comarca de Tabapuã (SP)

Vistos em correição.

CUMPRA-SE a missiva, nos termos do §12 do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69.

Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, grafando nossas homenagens, 

com as baixas e anotações pertinentes.

ÀS PROVIDÊNCIAS, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 1200-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. PERES DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1200-61.2016.811.0111

 Código nº 62381

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de ref. 15.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21997 Nr: 577-22.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingas da Silva Rucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - Inss APS 

Rosário Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40654 Nr: 451-35.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Oliveira Brandalise

 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:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca dos 

embargos de declação apresentados, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49989 Nr: 998-70.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Mendes da Silva

 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 em cumprimento ao despacho de fl. 

44, que o valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça, é R$ 436,55 

(quatrocentos e trinta e seis 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 Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 1025-53.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crenilda Ramos da Silva

 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:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida, juntado o comprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 49908 Nr: 960-58.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ramos Pereira

 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 

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.: 49907 Nr: 959-73.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Esteves Pereira

 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 

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.: 49913 Nr: 964-95.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Manoel do Nascimento

 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 

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.: 49904 Nr: 957-06.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas Ferreira do Carmo

 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 

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.: 49959 Nr: 977-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Bezerra de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - 
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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 

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.: 49960 Nr: 978-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canuto Lemes de Souza

 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 

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.: 49946 Nr: 970-05.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Mamedes da Silva

 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 

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.: 49852 Nr: 936-30.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Marcos da Silva

 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 

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.: 49850 Nr: 935-45.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Cassiano do Nascimento

 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 

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) 
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dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 938-97.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Pedroso da Costa

 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 

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.: 50183 Nr: 1086-11.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Rute Ficher

 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 

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.: 50022 Nr: 1012-54.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delsina Sebastiana Mendes de França

 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 

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.: 49974 Nr: 990-93.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Ferreira de Sousa

 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 

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.: 49964 Nr: 1027-23.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Antunes Olveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 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 
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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.: 49981 Nr: 993-48.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Domingos Rosa

 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 

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.: 49975 Nr: 991-78.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos

 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 

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.: 53012 Nr: 2-38.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691

 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 

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.: 52968 Nr: 2249-26.2015.811.0030

 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): Luceny Alves de Brito

 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, 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 

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.: 53113 Nr: 30-06.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 
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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 

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.: 53158 Nr: 41-35.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meletino Benedito dos Santos

 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 

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.: 49717 Nr: 881-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Alves Pedroso da Costa

 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 

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.: 49719 Nr: 883-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Alves Martins

 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, 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.: 66646 Nr: 2618-49.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino dos Anjos Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando o lapso temporal da petição anterior, intime-se, a exequente 

para que cumpra a decisão de ref. 12, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo.

 Após, conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41833 Nr: 1853-54.2012.811.0030

 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: MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15

Nome do(s) Intimando (a,s):Cláudio Pereira dos Santos, Cpf: 97995916191 

Filiação: José Maria dos Santos e Maria Pereira de Assis., data de 

nascimento: 21/01/1981, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

convivente, serviços gerais, Endereço: Rua Mauricio Sampaio, S/nº, 

Bairro: São José, Cidade: Nobres-MT

Valor das Custas Processuais:510,39 (quinhentos e dez reais e trinta e 

nove centavos

Prazo para pagamento:05 dias

Pagamento sob pena de:Expedição de certidão para fins de PROTESTOS 

OU DIVIDA ATIVA, a depender da origem do débito.

Nome e cargo do digitador:Carmelindo Rei da Silva - Gestor Geral

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8182 Nr: 275-92.2008.811.0031

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvandro Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia de Araújo Souza 

Pantaroto - OAB:10.921-MT, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - 

OAB:11.877-A, Silmara Ruiz Matsura - OAB:9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilgo Capeleto - OAB:

 INTIMO o patrono da parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$. 

543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6516 Nr: 137-96.2006.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daffne Andréia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5208, Kelly Cristina da Silva - OAB:8156

 INTIMACÃO da parte autora, por meio de seu procurador, DR. ELIAS 

BERNARDO SOUZA-OAB/MT-3898, para que proceda com o recolhimento 

da diligência do oficial de justiça, no valor de R$. 30,00(Trinta reais), para 

cumprimento do mandado de Avaliação e Remoção, por meio da entral de 

Pagamento de Diligências. (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31619 Nr: 725-59.2013.811.0031

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neurilan Fraga, Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 Vistos.

 Intime-se o requerente para, querendo apresentar contrarrazões.

Após, sem necessidade de nova conclusão, remeta-se os autos a 

instância superior.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 1778-36.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA, PARA 

NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS APRESENTAR OS MEMORIAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38676 Nr: 1380-26.2016.811.0031

 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: IFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Ante o exposto, satisfeitas as exigências do art. 226, § 6° da CF e do art. 

1.580, § 2º do CC, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, a fim de decretar o divórcio do casal Ines Ferreira Botelho 

e Enio de Arruda Botelho.A requerente voltará a usar seu nome de 

solteira, qual seja, INES FERREIRA DA SILVA, ... dos honorários 

advocatícios do curador especial, Dr. Edivaldo de Sá Teixeira, nos termos 

do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os quais fixo em 2 URH, em 

consonância com a Resolução n. 96/2007 do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se e 

Cumpra-se.Nortelândia/MT, 10 de abril de 2018 Marina Carlos FrançaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10623 Nr: 313-02.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André N. Figueiredo Castro - 

OAB:8392

 INTIMO o patrono da parte autora, DR. ANDRÉ ASSIS ROSA, OAB/MT. 

19.077-A, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8216 Nr: 315-74.2008.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Malaquias da Silva Sobrinho, Nilson 

Malaquias da Silveira, Neuza Martins da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssem 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO procurador do exequente, DR. SERVIO TÚLIO DE 

BARCELOS-OAB/MT14.258-A e DR. JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA, OAB/MT 19.081-A, para manifestar sobre o teor da certidão 

de fls. 78.
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Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58537 Nr: 2111-05.2017.811.0090

 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: LCNP, LNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DO AMARAL 

PEREIRA - OAB:42403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil para para determinar a lavratura do assento de 

óbito tardio de GABRIEL JOSÉ PEREIRA, nos termos dos arts. 50, 77, 78, 

80 e 109 da Lei 6.015/73.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, na dicção do 

art. 82, “caput”, do NCPC, mas sem condenação em honorários 

advocatícios por se tratar de jurisdição voluntária, devendo as despesas 

serem rateadas entre os interessado, na forma do art. 88 do citado 

Estatuto Processual Civil.Intime-se a parte autora.Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT.Publique-se.Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

mandado para que seja lavrado o registro de óbito tardio de Gabriel José 

Pereira, o qual deverá indicar com precisão os dados constantes no feito 

exigidos pelo art. 80 e art. 109, § 4º, da Lei 6.015/73.Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55511 Nr: 513-16.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR PEREIRA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Ante o exposto, afastada a preliminar arguida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, por consequência, 

CONDENO o acusado VALDENIR PEREIRA PRADO, mais conhecido por 

“Nego”, à pena de: a) 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, 

piso, por infração ao art. 33, “caput” e § 4º, c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei 

11.343/06, substituída a corporal por restritiva de direito consistente em 

prestação de serviços à comunidade e outros 10 (dez) dias-multa, piso; b) 

15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto por infração ao art. 

21 do Decreto-Lei 3.688/41, suspensa a execução da pena privativa de 

liberdade por 01 (um) ano, na licença do art. 11 do Decreto-Lei 3.688/41 

c.c. o art. 77, incisos I a III, do Código Penal, mediante a condição prevista 

no art. 78, § 1º, do mesmo Estatuto Repressivo Penal; e c) 01 (um) mês de 

detenção em regime aberto por infração ao art. 147 do Código Penal, 

suspensa a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, 

na licença do art. 77, incisos I a III, do Código Penal, mediante as condições 

previstas no art. 78, §§ 1º e 2º, do mesmo Estatuto Repressivo Penal, tudo 

na forma do art. 69 deste último diploma legislativo, e o ABSOLVO da 

imputação do art. 35 da Lei 11.343/06 com fundamento no art. 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal, ressaltando-se que a figura do art. 

244-B da Lei 8.069/90 foi enquadrada na causa de aumento do art. 40, 

inciso VI, da Lei 11.343/06, por força do princípio da especialidade, na 

licença do art. 383 do citado Estatuto Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45071 Nr: 503-45.2012.811.0090

 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: DILCE FANIN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que o objeto do pedido se trata de natureza 

alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, 

do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.Não obstante os valiosos 

argumentos do douto advogado, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

reimplantação do benefício de auxílio doença.A Lei 13.457/17, fruto de 

conversão da Medida Provisória nº 767, de 06 de janeiro de 2017, inseriu 

o § 9º, no art. 60, da Lei 8.213/91, que assim prevê:“Art. 60. O 

auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo 

sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, 

a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer 

incapaz.§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste 

artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da 

data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o 

segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do 

regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.”No particular, a 

antecipação da tutela foi concedida por prazo indeterminado em 

19/12/2012 (fls. 48/52), sendo o benefício implantado em 27/12/2012 (fl. 

58).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46950 Nr: 193-68.2014.811.0090

 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: PEDRO DAMIÃO OVANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando o objeto do pedido de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88.Não obstante os valiosos argumentos do douto 

advogado, INDEFIRO, por ora, o pedido de reimplantação do benefício de 

auxílio doença.A Lei 13.457/17, fruto de conversão da Medida Provisória 

nº 767, de 06 de janeiro de 2017, inseriu o § 9º, no art. 60, da Lei 

8.213/91, que assim prevê:“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao 

segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da 

atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.§ 9º Na ausência de 

fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará 

após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de 

reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua 

prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o 

disposto no art. 62 desta Lei.”No particular, a antecipação da tutela foi 

concedida por prazo indeterminado em 17/06/2014 (fls. 29/33), sendo o 

benefício implantado em 17/06/2014 (fl. 44).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47873 Nr: 2751-96.2013.811.0009

 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: ANA PAULA MARQUES COGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 
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OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base nos documentos juntados às fls. 74/75, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial para o devido prosseguimento do feito. NOMEIO o(a) 

DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3225 

como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) ANA PAULA 

MARQUES COGO, para realização da perícia, que deverá ser certificado 

de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34924 Nr: 260-09.2009.811.0090

 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: EDILSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com base nos documentos juntados às fls. 146/148, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, RATIFICO a 

gratuidade da justiça já deferida à fl. 23, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

 Ademais, denota-se que a parte autora aportou às fls. 139/142 somente o 

requerimento administrativo, não demonstrando a negativa da autarquia.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar aos autos comprovante de indeferimento administrativo.

Havendo a negativa da autarquia, reabro o prazo para a contestação de 

mérito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual foi reconhecida repercussão geral.

 Apresentada a contestação, dê-se vistas dos autos à parte autora para 

se manifestar.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Quedando-se inerte a parte autora ou, verificando-se a juntada de 

comprovante de deferimento do requerimento administrativo, certifique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49377 Nr: 512-02.2015.811.0090

 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: REGINA FÁTIMA DA COSTA SAKAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Vistos.

Compulsando os autos, constata-se que até o presente momento os 

arrendatários não foram intimados.

Assim, a fim de cumprir a decisão prolatada às fls.102/103 - Ref: 15, a 

qual concedeu parcialmente a liminar pleiteada, expeça-se intimação a 

Antônio Sérgio Vedovoto no endereço indicado pela parte autora às fl. 268 

- Ref: 65, qual seja, Fazenda São Francisco, localizada na estrada 

Tapaiúna, que leva à Fazenda Calixbento, a aproximadamente 5 km depois 

da ponte do Rio Teles Pires, zona rural do Município de Nova Canaã do 

Norte.

Consigne-se no mandado que a diligência deverá ocorrer de segunda à 

sexta-feira, conforme orientação da parte autora.

No tocante ao arrendatário Edson Gonzaga Ribeiro, denota-se que ele não 

reside no endereço anteriormente indicado, conforme certidão do zeloso 

Oficial de Justiça de fl. 220 -Ref: 53.

Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos endereço atualizado do arrendatário suso mencionado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33629 Nr: 582-97.2007.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO PEREIRA DA CUNHA, MANUEL 

PENAS CASAS, SEBASTIÃO DANIEL DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FÁBIO DE MIELLI CAMARGO - 

OAB:MT/2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de fl. 119 

e o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45517 Nr: 904-44.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SEVERO PARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que este Juízo indeferiu o pedido de 

citação por edital à fl. 30, tendo fixado prazo para a parte exequente dar 

prosseguimento ao feito.

A parte exequente se manifestou às fls. 32/33, contudo não indicou 

endereço atualizado do executado.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data da última 

manifestação e o presente momento, intime-se a parte exequente para 

trazer aos autos endereço atualizado para parte executada, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-91.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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Audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018 às 12:45h. 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: 1000042-46.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018 às 13:30h. Sala 

de audiências do Juizado Especial de Nova Canaã do Norte/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-31.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018 às 13:45h. 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: 1000036-39.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2018 às 14:00h. 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: 1000032-02.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2018 às 13:45h. 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: 1000038-09.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018 às 12:30h. 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: 1000054-60.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO IZIDORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSE RODRIGUES CORREA OAB - SP372440 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Barbosa Siqueira (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 21/05/2018 às 12:30h. 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: 1000003-49.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEX CONTABILIDADE (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DÓ RÉ MI BABY MODA INFANTIL (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 28/05/2018 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: 8010045-77.2014.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DO AMARAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 23 de abril de 2018 às 

15:00h. Sala de audiências do Juizado Especial da Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54690 Nr: 7-40.2017.811.0090

 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): IVANA RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANA RAFAELA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 05558266198, Rg: 2610749-0, Filiação: Josiany Cristina 

Ferreira de Oliveira e João Manoel de Oliveira, data de nascimento: 

30/06/1996, brasileiro(a), natural de Paranavaí-PR, solteiro(a), Telefone 

(66) 99662-3471. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, homologada a transação penal ofertada pelo 

Ministério Público e cumprida integralmente pelo(a) demandado(a), declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de IVANA RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

com fundamento no art. 61, "caput", do CPP. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, em 

face do provimento específico extintivo da punibilidade.Caso tenha havido 

o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) para que 

informe os dados de sua conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja 

restituída, na dicção do art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, 

§ 1º, da CNGC. A presente decisão não importará em reincidência, 

devendo ser registrada apenas para impedir novamente o mesmo 

benefício no prazo de 05 (cinco) anos (art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Intime-se o(a) suposto(a) infrator(a), pessoalmente, desta decisão, 
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ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se faça 

necessário. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cientifique-se o Ministério Público. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 11 de abril de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 337-54.2005.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Rodrigues do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e 

três reais e cinquenta e três centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fls. 348/350 e cálculo de fl. 364. O valor deverá 

ser preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 130,13 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69765 Nr: 400-93.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei de Souza Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais 

e cinquenta e três centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos da 

r. sentença de fls. 89/93 e cálculo de fl. 111. O valor deverá ser 

preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 413,40 de Custas Judiciais e R$ 130,13 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70631 Nr: 935-22.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A J Dos Santos Marth, Maria Aparecida Jesus dos 

Santos Marth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 1 DAS PRELIMINARES.Em que pese o esforço do requerido, entendo que 

as preliminares não prosperam face à realidade dos autos.2 DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAISConcorrem os 

pressupostos processuais e estão presentes as condições da ação.3 DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVARequer o peticionante a inversão do 

ônus da provaEntretanto, no caso dos autos, houve por parte do 

requerido a menção de fatos diversos capazes de atingir o direito alegado 

pelo autor. Assim, diante desse quadro, entendo que ao requerido 

incumbirá o ônus de provar, até mesmo por que possui maior 

conhecimento técnico-bancário.Nesse aspecto entendo que o pleito deva 

ser DEFERIDO ao fornecedor de serviços o ônus de provar.4 DO 

REQUERIMENTO DE PROVAS.Diante dos petitórios, DEFIRO a produção 

das provas até então requeridas.Inobstante ter sido facultado às partes 

(fls. 121/122) especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 

noto que não houve manifestação dos litigantes.Dessa forma, faculto às 

partes que especifiquem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, indicando a necessidade e pertinência.Caso 

requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo comum de 

10 (dez) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Ou, se 

for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento antecipado da lide.5 

DOS PONTOS CONTROVERTIDOSFixo como ponto controvertido a 

existência dos juros abusivos, assim entendidos aqueles não pactuados, 

ilegais ou em evidente desacordo com as práticas adotadas pelo mercado 

para o mesmo objeto do contrato atacado ao tempo da contratação.6 DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOOutrossim, digam as partes, no mesmo prazo 

acima assinalado, acerca do interesse ou não na realização da audiência 

de conciliação.7 AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃOSerá designada após a 

manifestação das partes.Por fim, intime-se parte requerida para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias sobre a petição e documentos de fls. 

134/139.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76211 Nr: 486-93.2018.811.0091

 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: Adelcio Luiz Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência.Desta forma, intime-se o autor para, 

no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, comprovando a 

hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 
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certifique-se e voltem os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74591 Nr: 1544-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta-MT- 6ª Vara, Banco do Brasil 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petroleo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74180 Nr: 1288-28.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 3ª Vara, Banco Bradesco 

Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Osmar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153-447, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72989 Nr: 605-88.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 3ª Vara, Fabiula Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Rodrigues de Souza, Eliane Michael de 

Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller - OAB:MT 

22165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71028 Nr: 1202-91.2016.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Sinop- Juízo da 4ª Vara, Contini & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Mariano da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estevan M. S. Contini - OAB:MT 

13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30615 Nr: 342-13.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Considerando a renúncia de fls. 198, revogo a nomeação anterior e 

nomeio o Dr. Thiago Pereira dos Santos, inscrito na OAB/MT sob o nº 

13388, para patrocinar os interesses do denunciado, intimando 

pessoalmente para se manifestar nos termos do artigo 422 do Código de 

Processo Penal.

Informo que os Honorários Advocatícios serão fixados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de Junho de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 69886 Nr: 444-15.2016.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Tangará da Serra-MT - 5ª Vara Cível, José 

Delcaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Dias, Marlene Silles Dias, Paulo Dias, 

Maria Odete Alves (Dias)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 444-15.2016.811.0091

Código 69886

Vara Única

 Vistos em Regime de Cooperação.

PROCEDA-SE a Sra. Gestora Judiciária a intimação das partes, via 

advogado, para as devidas manifestações, no prazo legal.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino a devolução da 

presente missiva com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, IMEDIATAMENTE.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 15 de março de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 1342-62.2015.811.0091

 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): Francisco Molina Perenha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 68437 – Autos n. 1342-62.2015.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se o advogado do requerido, via DJe, para, no prazo de 05 dias, 

comprovar que cientificou o mandante a renúncia do mandato, nos termos 

do art. 112 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39952 Nr: 1684-49.2010.811.0091

 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: Marcia Cristina Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Jóias e Relógios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, FERNANDO LUIS VERISSIMO - OAB:14357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:OAB/MT 17452

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Impulsiono os autos para intimação do(a) advogado(a) da parte para que, 

com o trânsito em julgado, requeira o que de direito no prazo de 10 dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76041 Nr: 362-13.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Marilia-SP, Gas Brasiliano Disribuidora SA, 

Alcides Spressao Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kiuti Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilvany Maria Mendonça 

Brasileiro Martins - OAB:SP 54.762, Mauro Sergio Godoy - OAB:SP 

56.097

 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 zona rural de Alto Paraíso (R$342,00) = 01

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73000 Nr: 613-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Naviraí - MS - 2ª Vara, Rubens Carlos 

Buschmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Cesar Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Kantek Garcia Navarro 

- OAB:PR 33.743

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75109 Nr: 1846-97.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Juara - MT - Segunda Vara, Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir da Guia Rodrigues Chaves, Joao 

Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que se manifeste quanto a certidão do 

sr.Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74505 Nr: 1493-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena, 1ª Vara Cível e Criminal de Mantena-MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Keneedy da Silveira, Outro(a)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73832 Nr: 1104-72.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Alta Floresta - 1º Vara, Napoleão Guedes 

de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilso Mecabo, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

Guia para deslocamento à Nova Bandeirantes (município) (R$390,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 404,00
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38185 Nr: 1301-08.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação do exequente para proceder à 

atualização do débito, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37840 Nr: 954-72.2009.811.0091

 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: BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:OAB/MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Oficio n. 1168/2017, juntado à fl. 109, impulsiono os autos 

para intimação da parte autora para que promova o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça diretamente no Juízo Deprecado, junto à 3ª 

Vara Civil de Alta Floresta, para cumprimento do objeto da carta precatória 

de citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 63305 Nr: 1299-96.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gismaire Correia de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Batistella - OAB:MT 

9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1299-96.2013.811.0091

Código nº 63305

Vara Única

Visto em Regime de Cooperação.

CEERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e arquive-se o feito com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Alta Floresta para Nova Monte Verde/MT, 12 de abril de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 68722 Nr: 1554-83.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Cuida-se de Ação de Destituição do Poder Familiar, proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Débora 

Cristina de Souza, todos qualificados nos autos.

Em Sentença proferia nos autos em apenso de código 68709, foi feito o 

desacolhimento dos menores e consequentemente a entrega dos mesmos, 

à sua genitora Débora Cristina de Souza.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário o 

preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação.

 Diante da sentença proferida nos autos código 68709, a providência 

jurisdicional pleiteada tornou-se desnecessária e sem utilidade, ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 485, VI, do NCPC, devendo dessa forma, serem retiradas 

todas as medidas protetivas, imposta ao indiciado.

Após o trânsito em julgado deste decisório, proceda-se o arquivamento do 

feito, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe.

Sem custas.

Diante de ser defensor dativo, fixo honorários advocatícios no valor de 3 

URH, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo a 

Secretaria expedir a documentação necessária.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de Agosto de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz Substituto.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31077 Nr: 968-32.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânio Del Castanhel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Segemat Construtora Ltda - Na pessoa de seu 

Representante Legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronsêngela Inês colpani - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.178 (PENHORA negativa), no 

prazo de 10 (dez) dias requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 778-30.2008.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Luiz Del Moral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon Celular S/A OU 14 Brasil 

Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MS 6.835

 IMPULSIONO os autos para intimação da exequente para manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 151 (intimação negativa), no 

prazo de 10 (dez) dias, informando novo endereço do executado.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 922-09.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALIL GILBRAN FREIRE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, Vinicius Mauricio Almeida - OAB:10445/O

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO/APELADO, PARA QUE, NO 
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PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51287 Nr: 632-62.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO KASSNER - 

OAB:18921/MT, DIOGO LUIZ BIONDO - OAB:OAB/MT 11.973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 013/2018, 

informando a impossibilidade de comparecer nas audiências designadas 

para o dia 11/05, uma vez que estará participando do Curso de Análise de 

Balanços Públicos, a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio, na sede da 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno o ato 

solene para o dia 23 de agosto de 2018, às 15:30 HORAS, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MP. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 532-20.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 013/2018, 

informando a impossibilidade de comparecer nas audiências designadas 

para o dia 11/05, uma vez que estará participando do Curso de Análise de 

Balanços Públicos, a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio, na sede da 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno o ato 

solene para o dia 03 de maio de 2018, às 16:15 HORAS, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MP. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66085 Nr: 2172-09.2017.811.0107

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, DIOGO RICARDO 

BAVARESCO, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO, ALICE MARIA 

BINSFELD, JOSE FLAVIO, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK 

CHRISTINA BINDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, SE MANIFESTE 

ACERCA DO OFÍCIO DE REF. 19, NO JUÍZO DEPRECADO DA 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62109 Nr: 438-23.2017.811.0107

 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: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRIEDRICH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi protocolado no prazo 

legal E procedo a intimação da Embargada (ora apelada) para querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

Nova Ubiratã - MT, 11 de abril de 2018.

Maraíza Maria Marcon Curvo - Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60719 Nr: 1671-89.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FERREIRA TEIXEIRA, SABINO 

MAGGIONI, HILÁRIO BOSING - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:7142-B/MT, FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - OAB:22175/O, 

Francieli Aparecida de Mello - OAB:18497 MT, MARCOS ROMERIO 

CARLOS SOBRINHO - OAB: 6.129-B, MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6.129-B

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 013/2018, 

informando a impossibilidade de comparecer nas audiências designadas 

para o dia 11/05, uma vez que estará participando do Curso de Análise de 

Balanços Públicos, a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio, na sede da 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno o ato 

solene para o dia 29 de setembro de 2018, às 13:30 HORAS, 

permanecendo inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MP. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54686 Nr: 272-59.2015.811.0107

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR- Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 013/2018, 

informando a impossibilidade de comparecer nas audiências designadas 

para o dia 11/05, uma vez que estará participando do Curso de Análise de 

Balanços Públicos, a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio, na sede da 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno o ato 

solene para o dia 23 de agosto de 2018, às 14:30 HORAS, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MP. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 1957-33.2017.811.0107
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLON VASCONCELOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Vistos.

Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 013/2018, 

informando a impossibilidade de comparecer nas audiências designadas 

para o dia 11/05, uma vez que estará participando do Curso de Análise de 

Balanços Públicos, a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio, na sede da 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno o ato 

solene para o dia 03 de maio de 2018, às 15:45 HORAS, permanecendo 

inalteradas as demais determinações.

Ciência ao MP. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 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:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), 

conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59879 Nr: 1245-77.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI JOSÉ POZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709, WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), conforme 

certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51873 Nr: 1161-81.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento do complemento da Diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 108-80.2004.811.0107

 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: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI, DANILO 

JOÃO DE BASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - 

OAB:28260/SP, José Sebastião de Campos Sobrinho - 

OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR J.C. NOVACZYK - 

OAB:5346-B, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACYK - OAB:MT - 5346-B, 

Rosangela Agner Rossetto - OAB:19394

 DELIBERAÇÕES

Vistos. “I – Homologo o pedido de desistência das testemunhas Adeildo 

Pereira da Silva, João Alves da Silva e Jair Petry. II – Declaro encerrada a 

instrução processual, concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias 

para cada parte apresentar suas alegações finais na forma escrita, 

iniciando-se a partir do dia 16 de abril de 2018. Com a juntada das 

manifestações aos autos, tornem conclusos para sentença.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Giovano José Bom Despacho Farias, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78366 Nr: 1127-70.2017.811.0106

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação do Ministério Público às fls. 66/67 e o 

termo de declarações de fls. 68, que demonstram a urgência na realização 

do tratamento do menor José Carlos Vaz da Silva Filho, DETERMINO a 

intimação pessoal da requerida para entrega imediata do cartão do 

benefício de prestação continuada do mesmo ao genitor da criança, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Ainda, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre os laudos apresentados.

Após, conclusos para deliberações e saneamento do feito.

CUMPRA-SE, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74459 Nr: 605-14.2015.811.0106

 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: Francisco Araujo Pereira

 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 a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73022 Nr: 803-85.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5.887/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Executada para que informe os dados bancários e 

pessoais necessários para a expedição do alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67642 Nr: 168-17.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tomé Borges

 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 providenciar a expedição da requisição de pagamento devolvida por 

meio do sistema e-PrecWeb, sanando as irregularidades apontadas, 

intimando as Partes acerca da expedição respectiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74658 Nr: 710-88.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE FARIAS, Monica Bueno 

Camara Faria

 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 providenciar a avaliação requerida, devendo a parte Exequente efetuar 

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): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75966 Nr: 624-83.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 68940 Nr: 116-50.2010.811.0106

 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: Tereza Pereira Leite

 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:

 em caso de inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas 

devidas será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, 

observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de 

Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida, conforme 

jurisprudência do STJ. IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção à Lei Estadual 

n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para 

reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: A) o nome da segurada: TERESA 

DA SILVA LEITE; B) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

C) a renda mensal atual: um salário mínimo; D) a data de início do benefício 

– DIB: 25.09.2015 (data do requerimento administrativo); F) a renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66802 Nr: 449-07.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Gomes dos Santos, Neuza de Jesus 

Faria, Sebastião Gomes Farias, Dinar Gomes Farias, Luiz Gomes Farias, 

Antonio Carlos Gomes Farias, Belizario Gomes de Farias, Benedita Gomes 

de Farias, Maria Aparecida Ciqueira, João Batista Gomes Farias, Maria 

Jose Gomes de Farias

 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:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Maria Madalena 

Gomes dos Santos e Outros em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS, em que fora efetuado o pagamento da obrigação 

por parte do executado, conforme comprovado nos autos (fl. 183/191).

A expedição dos alvarás foi solicitada pelos exequentes (fls. 198).

 Às fl.227/228, a certidão do oficial de Justiça informou que não foi 

possível a intimação da Sra. Maria Madalena, Sebastião e Belizario, bem 

como o AR enviado à Sra. Neuza comprovou a impossibilidade da 

intimação da mesma.

Sendo possível apenas a intimação dos exequentes Sr. João e a Sra. 

Benedita quanto à liberação dos valores em seu favor.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II e 513, 

ambos do Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, a teor do 

contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à autora, nos termos do 

artigo 98, do CPC.

III. Sem custas.

IV. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77065 Nr: 300-59.2017.811.0106

 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: JCG, ESAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de fls. 41.

Expeça-se alvará para levantamento de valores pagos em excesso, caso 

existam.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68819 Nr: 778-48.2009.811.0106
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayane Cavalcante Yamada, Alyne Cavalcante Yamada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A., Márcia Cavalcante 

Yamada, Walmir Kazume Yamada, Eloi Brunetta, Hélio Brunetta, Eurico 

Brunetta, Eloir Brunetta, Edio Brunetta, Vera Lúcia Sprengoski Brunetta, 

Vera Lúcia Becker Brunetta, Marli Teresinha Leite Brunetta, Regina 

Aparecida Kurta Brunetta, Patrícia Sanglard Felipe Brunetta, Jean 

Arcoverde Angeli, Espólio de José Júlio Lopes Campanella Angeli, Maercio 

Makoto Yamada, Alice Yasuko Nakano, Nécio Turra, Dirce Garbelini Turra, 

Francisco Celestino Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5.417-B, Patrícia Rodrigues Soares - OAB:MT/9.767-E, 

Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison José Sanches Neto - 

OAB:TO/2.566, Ivone Maria Grando - OAB:MT/9.875-B, Luciano 

Portel Martins - OAB:MT/7.497, Souvenir Dal Bó Júnior - 

OAB:MT/11.058

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eloi Brunetta, Hélio 

Brunetta, Eurico Brunetta, Edio Brunetta, Vera Lúcia Sprengoski Brunetta, 

Marli Teresinha Leite Brunetta, Regina Aparecida Kurta Brunetta, Patrícia 

Sanglard Felipe Brunettaem face da sentença proferida às fls. 743/748 

destes autos.

O embargante argumenta, em síntese, que a sentença é extra petita e, 

portanto, nula, ao incluir na anulação do registro o imóvel como um todo e 

não a fração de 1/3 pleiteada na inicial. Ainda, o juízo teria sido omisso e 

contraditório por não abordar todos os argumentos dos embargantes, em 

especial no que toca o usucapião.

RECEBO o recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de 

admissibilidade.

Tendo em vista o caráter infringente do recurso, INTIMEM-SE os 

embargados para que se manifestem, no prazo de 05 dias, conforme 

previsto no art. 1.023, §2º, do CPC.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78094 Nr: 990-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de gratuidade judicíario.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 1053-16.2017.811.0106

 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: Maria Aparecida de Lima

 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:

 DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. 

Serão acrescidas dos juros moratórios na forma da Lei n° 9.494, redação 

dada pela Lei n° 11.960 e também na forma da ADIn 4.357/DF, STF, em 

caso de inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas devidas 

será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, observando-se os 

índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para 

Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida, conforme jurisprudência do STJ. IV. Com 

fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção à Lei Estadual n. 7.603 do 

Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para reexame 

necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em 

vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico 

síntese do julgado: A) o nome da segurada: MARIA APARECIDA DE LIMA; 

B) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; C) a renda 

mensal atual: um salário mínimo; D) a data de início do benefício – DIB: 

08.11.2017 (data do requerimento administrativo); F) a renda mensal inicial 

– RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78297 Nr: 1085-21.2017.811.0106

 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: Maria Daria Gonçalves Chaveiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 03.06.2016, 

o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, 

da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO resolvido o 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Serão acrescidas dos 

juros moratórios na forma da Lei n° 9.494, redação dada pela Lei n° 11.960 

e também na forma da ADIn 4.357/DF, STF, em caso de inadimplemento.III. 

A correção monetária das parcelas devidas será feita de acordo com a 

Lei Federal n. 6.899/81, observando-se os índices previstos no Manual de 

Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida, conforme 

jurisprudência do STJ. IV. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção à Lei Estadual 

n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para 

reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: A) o nome da segurada: MARIA 

DARIA GONÇALVES CHAVEIRO; B) o benefício concedido: aposentadoria 

por idade rural; C) a renda mensal atual: um salário mínimo; D) a data de 

início do benefício – DIB: 03.06.2016 (data do requerimento administrativo); 

F) a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do 

pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77053 Nr: 293-67.2017.811.0106

 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: Elizabet Vieira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção à Lei Estadual n. 7.603 do 

Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para reexame 

necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em 

vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico 

síntese do julgado: A) o nome da segurada: ELIZABET VIEIRA DE LIMA; B) 

o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; C) a renda mensal 

atual: um salário mínimo; D) a data de início do benefício – DIB: , 18.04.2017 

(data de entrada da ação); F) a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; G) data do início do pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78315 Nr: 1092-13.2017.811.0106

 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: Maria da Conceição Almeida de Oliveira

 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:

 Serão acrescidas dos juros moratórios na forma da Lei n° 9.494, redação 

dada pela Lei n° 11.960 e também na forma da ADIn 4.357/DF, STF, em 

caso de inadimplemento.III. A correção monetária das parcelas devidas 

será feita de acordo com a Lei Federal n. 6.899/81, observando-se os 

índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para 

Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida, conforme jurisprudência do STJ. IV. Com 

fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).V. Sem custas judiciais, em atenção à Lei Estadual n. 7.603 do 

Estado do Mato Grosso.VI. Deixo de remeter os autos para reexame 

necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em 

vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, 

art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VII. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. VIII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico 

síntese do julgado: A) o nome da segurada: MARIA CONCEIÇÃO DA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA; B) o benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; C) a renda mensal atual: um salário mínimo; D) a data de início do 

benefício – DIB: 30.11.2017 (data do requerimento administrativo); F) a 

renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; G) data do início do 

pagamento: 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78238 Nr: 1060-08.2017.811.0106

 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: Telmon Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:MT 17.078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 de acordo com a ADIN 4357/DF. III. Com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do 

CPC, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).IV. ISENTO o INSS das custas 

judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do 

Mato Grosso.V. DEIXO de remeter os autos para reexame necessário ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VI. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o requerido, observando-se as prerrogativas processuais. Saem 

os presentes intimados.VII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico 

síntese do julgado: a) o nome do segurado: TELMON BUENO DOS 

SANTOS; b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) a 

renda mensal atual: um salário mínimo; d) a data de início do benefício – 

DIB: 26.01.2017 (data do requerimento administrativo); e) a renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77749 Nr: 773-45.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Mariano Rodrigues

 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:

 no artigo 85, § 3º, I, do CPC, FIXO os honorários advocatícios em 10%, 

devendo este incidir tão somente sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). ISENTO o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.DEIXO 

de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a mil salários mínimos, conforme artigo 496, §3º, I, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: a) nome do (a) segurado (a): 

JOAQUIM MARIANO RODRIGUES; b) benefício concedido: pensão por 

morte de trabalhador rural; c) renda mensal atual: R$ 937,00 - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 14.09.2016 (data da entrada 

do requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79285 Nr: 712-86.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Odenir Domingos Araldi, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., Clelia 

Terezinha Araldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para efetuar o 

depósito a título de prévia indenização, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls 113-115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79281 Nr: 708-49.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, José Valdomiro Volpe, Maria Gorette Alves Volpe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 
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OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para efetuar o 

depósito a título de prévia indenização, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls 136-138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 705-94.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Fausto Richter, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para efetuar o 

depósito a título de prévia indenização, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls 123-125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 707-64.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., JOÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para efetuar o 

depósito a título de prévia indenização, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls 121-123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79274 Nr: 703-27.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Eder Cleiton Peloi, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para efetuar o 

depósito a título de prévia indenização, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls 119-121

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79278 Nr: 706-79.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGINO DE SOUZA OLIVEIRA, Instituto 

Ecológico Cristalino Ltda., COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para efetuar o 

depósito a título de prévia indenização, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls 119-121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79275 Nr: 704-12.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A, ELOIR 

DELA JUSTINA, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para efetuar o 

depósito a título de prévia indenização, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls 120-122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79273 Nr: 702-42.2018.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Dirceu Michalczeszen, Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora para efetuar o 

depósito a título de prévia indenização, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme decisão de fls 123-125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78898 Nr: 474-67.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S. A. , 

MUNICIPIO DE JACAREACANGA, Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, Estado do Mato Grosso, Estado do Pará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA NEVES - 

OAB:6448B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da Liminar da Tutela 

Provisória em Caráter Urgente requerido pelo município de Paranaíta/MT 

nos itens “a” e “b” da petição inicial.CITEM-SE os requeridos para 

contestarem a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.Deixo de 

designar audiência de conciliação conforme determina o artigo 334 do 

NCPC, ante a improvável auto composição da lide.DETERMINO que as 

intimações provenientes da presente demanda sejam realizadas em nome 

do Dr. Edson Pereira Neves, OAB/RS 6.448-B, conforme detalhado no item 

“f” da inicial.Expeça-se o necessário.Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 559-29.2013.811.0095

 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, 

Município de Alta Floresta - MT, Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A, José 

Picolli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henry Sant'Anna - 

OAB:SP 91.805, Rafael Villar Gagliardi - OAB:SP 195.112, Vitor 

Rondon Borges de Campos - OAB:MT nº 13.142

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos às fls. 8.268/8.271 e MANTENHO a decisão embargada em sua 

integralidade.Consigne-se que, com a intimação desta decisão, começa o 

prazo de 05 (cinco) dias para que a parte ré se manifeste nos autos, a 

teor da decisão embargada, proferida em 07.02.2018.Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 395-88.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Aragon, COLOMBO 

AGRONEGÓCIOS EIRELI, RODRIGO REIS COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES ARANTES - 

OAB:13616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, ante o não preenchimento dos 

requisitos legais elencados no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil.Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 10 de maio de 

2018, às 13h20min e será realizada pela conciliadora credenciada do 

juízo.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 718-69.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT0017811, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito NÃO DOU PROVIMENTO ao recurso, pela perda posterior do 

objeto em razão da determinação de fls. 317/319, bem como a questão do 

Georreferenciamento não ser causa justificável de inadimplemento. Por 

fim, DETERMINO seja certificada a intimação e o decurso do prazo para a 

parte requerida quanto a decisão de fls. 317/319, INTIMANDO-SE ainda o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento do 

valor de R$ 1.632.846,61 (fl. 320), sob pena de imposição de multa de 

10% e honorários advocatícios.INTIME-SE. Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 41578 Nr: 1325-44.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Rubia Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Severo de Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geremias Genoud Júnior - 

OAB:12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVI SEVERO DE SOUTO, Cpf: 

59284935172, Rg: 941232, Filiação: Isidoro Moura de Souto e Maria José 

Severo de Souto, brasileiro(a), convivente. 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: A Requerente ingressou judicialmente com a Ação 

Anulatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela, buscando a anulação da 

sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Reconhecimento 

e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Pensão Alimentícia, 

que tramitou perante este Juízo. Durante a tramitação dos autos de Ação 

Anulatória, as partes compuseram a lide de forma amigável em audiência 

de instrução e julgamento, onde o Executado comprometeu-se a pagar a 

título de renovação do acordo já realizado judicialmente, Ocorre Excelência 

que, até a presente momento o Executado não efetou o pagamento de 

nenhuma parcela.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de fls. 99/100, tendo em 

vista que mesmo em consulta ao Sistema Infojud não logrei êxito em 

localizar o endereço do executado.Assim sendo, cite-se o executado, por 

edital com prazo de 30 (trinta) dias, para efetuar pagamento do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa 

de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523, do Código de Processo Civil.Cientifique o executado 

que após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do 

CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, 

observando as matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC.Após, 

decorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se a parte exequente 

para se manifestar e requer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 12 de março de 2018

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11766 Nr: 1-35.1983.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR CARDOSO, Rg: 13099822-2. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

fundamento no artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 

40, §4º, da Lei n.º 6.830/80, ante o reconhecimento da prescrição 

intercorrente.Sem custa e honorários advocatícios.Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 
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de Souza, digitei.

Pedra Preta, 06 de março de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42416 Nr: 676-45.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR RODRIGUES DA CRUZ, Cpf: 

01777565197, Rg: 15664457, Filiação: Nadir Rodrigues da Cruz, data de 

nascimento: 16/06/1983, brasileiro(a), natural de Coxim-MS, solteiro(a), 

vaqueiro, Telefone 9908-8140. 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: Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da denúncia para CONDENAR o réu LINDOMAR RODRIGUES DA 

CRUZ, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

do artigo 129, §9º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 e 

com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, todos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu pelo crime de 

ameaça, em face da prescrição punitiva estatal propriamente dita.Passo a 

dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para o 

crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 

03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, devendo ser individualizada 

consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, verifica-se o réu é 

primário e não possui maus antecedentes.Quanto à conduta social não 

verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma 

pessoa que provoque instabilidade social, além do delito 

perpetrado.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, não há o que 

valorar.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra 

nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto às 

consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.E, 

acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de detenção.b) - 

Circunstâncias legaisNão verifico a presença de circunstâncias 

atenuantes.No entanto, verifico presente uma agravante da pena, pois os 

fatos ocorreram em situação de violência contra a mulher, na forma da lei 

11.340/2006, nos termos do art. 61, II, “f”, do Código Penal.Dessa forma, 

considerando que a pena base foi estabelecida em 03 (três) meses e que 

1/6 (um sexto) representam 15 (quinze) dias, agravo a pena do réu, 

passando a dosá-la em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.c) 

- Causas de aumento ou diminuição de pena.Não há causas de aumento 

ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 03 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, por entender necessária e 

suficiente à reprovação e punição do delito.Desta feita, tendo em vista que 

a pena definitiva é de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 

com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, estabeleço 

ao réu o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, eis que não preenche os requisitos subjetivos 

dos artigos 44, inciso I, do Código Penal, tendo o crime sido cometido com 

violência à pessoa, consoante acima exposto.Incabível, a aplicação 

isolada ou a substituição pela multa (art. 60, § 2º, do Código Penal), em 

razão da expressa vedação legal (art. 17, da Lei 11.340/2006).Concedo 

ao réu a suspensão condicional da pena, tendo em vista o réu preencher 

os requisitos do artigo 77, do Código Penal, a ser definido pelo Juízo da 

Execução Penal. IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno o réu ao pagamento 

de custas processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:b) expeça-se guia de 

execução definitiva do condenado; c) Em cumprimento ao disposto no art. 

72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual 

de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio, 

OAB/MT 6.435, arbitro os honorários advocatícios em 01 (um) URH, 

conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Ante os 

serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Lucimar Nascimento 

Canuto, OAB/MT 16.660, arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) 

URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 01 de março de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42136 Nr: 400-14.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Marcos Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MARCOS GOMES DA SILVA, 

Cpf: 98457578553, Rg: 09913968-55, Filiação: Maria Clara Gomes da Silva 

e Enelino Francisco da Silva, data de nascimento: 19/08/1979, 

brasileiro(a), natural de Guanambi-MA, solteiro(a), autonomo, Telefone 66 

9610-0828. 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: ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, no que se refere ao acusado MANOEL 

MARCOS GOMES DA SILVA, para o fim de CONDENÁ-LO nas penas do 

artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena, passo a 

dosar.CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)O delito 

cometido pelo acusado, possui pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 

(três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não há nos autos 

outros procedimentos penais em nome do réu, com sentença transitada 

em julgado. Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação 

especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos 

motivos da prática do delito, veja-se que o Acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias são neutras, 

vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática 

do delito. Quanto às consequências não há registro nos autos de danos 

causados pela conduta do acusado. E, nada pode-se falar acerca do 

comportamento da vítima, entendendo ser a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção.Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes)Não verifico a 

presença de atenuantes nem agravantes.Causas de aumento ou 

diminuição de penaNão há nenhuma causa de aumento ou diminuição de 

pena presente nestes autos.Da multaQuanto a pena de multa, a julgar 

pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal 

Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, estipulado como 

parâmetro inicial. Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma 

fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de 

liberdade.Fixo, portanto, a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa e, 

considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em 
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um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Pena definitiva 

Assim, condeno o réu MANOEL MARCOS GOMES DA SILVA à pena de 06 

(seis) meses de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no 

valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Proíbo o réu de 

obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 

06 (seis) meses, a contar da data do trânsito em julgado da sentença.Da 

suspensão da habilitaçãoOutrossim, pelas circunstâncias acima 

analisadas, aplico-lhe também a pena de suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, da Lei nº 

9.503/1997).DISPOSIÇÕES FINAISDeste feita, tendo em vista que a pena 

definitiva é de 06 (seis) meses de detenção, e considerando que o réu é 

tecnicamente primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade.Considerando que o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 

quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu tecnicamente primário e 

que preenche os demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.Deixo de 

conceder ao condenado à suspensão condicional da pena, em virtude do 

disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) 

Lance o nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado.Observe-se a detração penal, nos termos do 

artigo 42 Código Penal.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) Oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.e) Oficie-se ao DETRAN 

acerca da proibição do autor de obter permissão ou habilitação, ou 

suspensão, caso o acusado já tenha habilitação para dirigir veículo 

automotor, durante 06 (seis) meses, à contar da data do trânsito em 

julgado da sentença.f) Intime-se o condenado para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, entregar à autoridade judiciária sua Carteira de 

Habilitação (art. 293, §1º, CTB), caso ele seja habilitado.Ante os serviços 

prestados pelos advogados nomeados às fls. 62, Dr. Reynaldo Oliveira 

Ruy, e às fls. 71, Dr. Edno Damascena de Farias, arbitro os honorários 

advocatícios em 02 (dois) URHs para o defensor Dr. Reynaldo Oliveira 

Ruy, e 03 (três) URHs para o defensor Edno Damascena de Farias, e 

ainda, arbitro 01 (uma) URH ao defensor nomeado para acompanhar a 

audiência instrutória, de fls. 79, Dr. Gilberto Machado Custódio, conforme a 

Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas certidões.Isento o Réu do 

pagamento das despesas processuais, vez que foi assistido pelo 

Defensor Nomeado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 01 de março de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43342 Nr: 1559-89.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Lourenço de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO LOURENÇO DE SOUZA, Cpf: 

79259030153, Rg: 936133, Filiação: Maria Anita de Oliveira Souza e 

Eduardo Lourenço de Souza, data de nascimento: 18/11/1976, 

brasileiro(a), natural de Cornélio Procópio-PR, casado(a), motorista. 

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: ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, no que se refere ao acusado RONALDO 

LOURENÇO DE SOUZA, para o fim de CONDENÁ-LO nas penas do artigo 

306, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena, passo a 

dosar.CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)O delito 

cometido pelo acusado, possui pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 

(três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não há nos autos 

outros procedimentos penais em nome do réu, com sentença transitada 

em julgado. Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação 

especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos 

motivos da prática do delito, veja-se que o Acusado não se mostrou 

movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias são neutras, 

vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática 

do delito. Quanto às consequências não há registro nos autos de danos 

causados pela conduta do acusado. E, nada pode-se falar acerca do 

comportamento da vítima, entendendo ser a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) meses de 

detenção.Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes)Não verifico a 

presença de atenuantes nem agravantes.Causas de aumento ou 

diminuição de penaNão há nenhuma causa de aumento ou diminuição de 

pena presente nestes autos.Da multaQuanto a pena de multa, a julgar 

pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal 

Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, estipulado como 

parâmetro inicial. Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma 

fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de 

liberdade.Fixo, portanto, a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa e, 

considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em 

um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Pena definitiva 

Assim, condeno o réu RONALDO LOURENÇO DE SOUZA à pena de 06 

(seis) meses de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no 

valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Proíbo o réu de 

obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 

06 (seis) meses, a contar da data do trânsito em julgado da sentença.Da 

suspensão da habilitaçãoOutrossim, pelas circunstâncias acima 

analisadas, aplico-lhe também a pena de suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, da Lei nº 

9.503/1997).DISPOSIÇÕES FINAISDeste feita, tendo em vista que a pena 

definitiva é de 06 (seis) meses de detenção, e considerando que o réu é 

tecnicamente primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade.Considerando que o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 

quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu tecnicamente primário e 

que preenche os demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.Deixo de 

conceder ao condenado à suspensão condicional da pena, em virtude do 

disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) 

Lance o nome do réu no rol dos culpados;b) Expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado.Observe-se a detração penal, nos termos do 

artigo 42 Código Penal.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) Oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.e) Oficie-se ao DETRAN 

acerca da proibição do autor de obter permissão ou habilitação, ou 

suspensão, caso o acusado já tenha habilitação para dirigir veículo 

automotor, durante 06 (seis) meses, a contar da data do trânsito em 

julgado da sentença. f) Intime-se o condenado para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, entregar à autoridade judiciária sua Carteira de 

Habilitação (art. 293, §1º, CTB), caso ele seja habilitado.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado às fls. 65, Dr. Thalles Rezende Lange 

de Paula, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 05 

(cinco) URHs, e ao defensor nomeado para acompanhar a audiência 

instrutória de fls. 81/83, arbitro os honorários advocatícios em seu favor 

em 01 (uma) URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, 

a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas 

certidões.Isento o Réu do pagamento das despesas processuais, vez que 

foi assistido pelo Defensor Nomeado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 01 de março de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43522 Nr: 1703-63.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenner Dione da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 141/151 no prazo legal, em razão de que o 

impulsionamento de fl. 153 foi lançado equivocado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43474 Nr: 1662-96.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Queiroz Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei, 

devendo ser intimado o advogado nomeado Dr. Tales Passos de Almeida. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42641 Nr: 893-88.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Batista Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilson Mendes Ribeiro - 

OAB:MT/16108, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

561,04 (quinhentos e sessenta e um reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 246/247. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

147,64 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 

para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57026 Nr: 1536-41.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva Soares, SPdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona da exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61200 Nr: 945-45.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa 

da parte autora, para tanto apresentar impugnação a contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60925 Nr: 817-25.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFVS, JMVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Lucimar Dias da Silva - OAB/MT nº 20.637, para promover a defesa 

da autora, para tanto apresente impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48320 Nr: 97-29.2015.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda de Souza Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aparecida de Souza Nascimento, 

Espólio de Rosalves Joaquim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 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 nos autos acerca da petição ref: 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50882 Nr: 956-45.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:MT/7356-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça ref: 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 66241 Nr: 3149-62.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdJC, LdJC, IdSdJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Gustavo 

Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para promover a defesa do 

requerido, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-98.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que apresente resposta ao Recurso Inominado no 

prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 8010031-98.2017.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDGAR NOGUEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-67.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que apresente resposta ao Recurso Inominado no 

prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 8010100-67.2016.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 5.278,59; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RENATA DA COSTA MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 

S.A OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-52.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P S ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de 

abril de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que apresente resposta ao Recurso Inominado no 

prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 8010101-52.2016.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 5.120,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RENATA DA COSTA MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: P S ARAUJO - ME 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-81.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000062-81.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 958,33; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIA GOMES ALVES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, dentro do 

prazo legal de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. PEDRA 

PRETA , 12 de abril de 2018. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-29.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000156-29.2017.8.11.0022; 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: JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 12 de abril de 2018. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para, que no prazo legal de 05 (cinco) 

manifestar nos presentes autos. Processo: 1000157-14.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIANA DE SOUZA LIMA Parte Ré: VIVO S.A 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 120253 Nr: 1122-25.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Junio Miranda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Intimar o advogado que patrocina a defesa do réu para presentar as 

razões recursais, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 140814 Nr: 4454-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.41

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 128051 Nr: 3393-07.2016.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Jesus Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.16 e 19

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 142285 Nr: 5053-02.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Evangelista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 Intimar da sentença de ref.55

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 2217 Nr: 66-84.1998.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gutemberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 84899 Nr: 240-68.2013.811.0028

 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: Afonsa Maria de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de petição na 

ref.60

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 121139 Nr: 1316-25.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda G. Arruda Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.54 e ofício de ref. 57

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 025/2018 - 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:

RETIFICAR a Portaria n. 019/2018 - DF , que exonerou a Sr ª. THAIS SILVA 

CUNHA, para onde se lê: "Grupo Operacional PDA - CNE - VII", leia-se: 

"Grupo Operacional PDA-CNE-VIII".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Porto Alegre do Norte/MT, 12 de abril de 2018

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Daniel de Sousa Campos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RANGEL ALVES CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT0009266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE CRISTINA MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMILDO ALVES MATOS OAB - MT0018173A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000100-45.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS 

À EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DANILO 

RANGEL ALVES CARNEIRO Parte Ré: EXECUTADO: MEIRE CRISTINA 

MOTA Recebo os presentes Embargos à Execução. Tendo em vista que 

não foram preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do NCPC, indefiro o 

pedido para atribuir efeito suspensivo aos embargos. Nos termos do art. 

920, inc. I do NCPC, manifeste-se a parte embargada em 15(quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LUCAS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora por meio de su advogado, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 1953-77.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCTv"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS, LdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cárita Perreira Alves - 

OAB:10531-MT, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado para no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentar laudos médicos de especialista e 

ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50874 Nr: 761-80.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ailton Braga, Vulgo "Zezinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

Adilson Ferreira Santiago, Debrio Figueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bauer Souto Santos - 

OAB:53908/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT, Sergio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB:26465 

GO

 (...)DETERMINO a elaboração de um auto de constatação do imóvel, 

visando à obtenção das seguintes informações: identificação dos 

eventuais ocupantes da área litigiosa, informando a que título (cessão, 

locação, compra e venda, etc;) e há quanto tempo estão no imóvel; 

verificação de benfeitorias existentes no local (casa, outras edificações, 

cerca, curral etc); existência de bens móveis (gado) ou plantação; 

identificação dos confrontantes, cientificando-os da presente ação; se 

tem área desmatada, pastagens gradeadas e cercas removidas; outras 

informações que, julgar necessário, para a melhor verificação ou 

interpretação dos fatos.Expeça-se o respectivo mandado de constatação, 

ressaltando que o auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou 

fotografia, como também as partes têm o direito a assistir à inspeção, 

prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de 

interesse para a causa. Consigno, ainda, que o Oficial de Justiça deverá 

proceder com o devido cuidado e bom senso que a lide requer, 

autorizando, sendo o caso, desde já, reforço policial para viabilizar o 

cumprimento.Por outro lado, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de julho de 2018, às 12h30min (horário oficial de Mato 

Grosso), devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) 

dias antes da audiência.Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do § 4º, art. 455, do 

CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8318 Nr: 637-78.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Oliveira Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

Com a indicação da conta bancária da requerente, proceda-se à 

conclusão dos autos para expedição do respectivo alvará em seu favor.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado e expedido o alvará eletrônico em favor da 

requerente, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50874 Nr: 761-80.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ailton Braga, Vulgo "Zezinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilela da Silva, Nubia Vilela da Silva, 

Adilson Ferreira Santiago, Debrio Figueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bauer Souto Santos - 

OAB:53908/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT, Sergio Roberto Junqueira Zoccoli Filho - OAB:26465 

GO

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 710,00 (setecentos e dez reais), para cumprimento do mandado, a ser 

expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 
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04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17840 Nr: 1684-48.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Candida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV/precatório e houve a informação de pagamento do 

valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41429 Nr: 1156-43.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Gomes da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV/precatório e houve a informação de pagamento do 

valor devido.

É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

Com a indicação da conta bancária da requerente, proceda-se à 

conclusão dos autos para expedição do respectivo alvará em seu favor.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado e expedido o alvará eletrônico em favor da 

requerente, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66442 Nr: 1896-59.2016.811.0059

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Getulio Romualdo dos Santos, Lurdes da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivan Costa Tavares vulgo "Nego", Sintia 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O, ROMILDO ALVES MATOS - OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, 

Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi intimado para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresentar laudos médicos de especialista e nada foi 

apresentado, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53963 Nr: 3358-22.2014.811.0059

 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: Osvaldo Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A, Julliane Alves da Silva - OAB:18.251 - 

MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Proposta de honorários e currículo do Perito nomeado, com comprovação 

de especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53963 Nr: 3358-22.2014.811.0059

 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: Osvaldo Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Chybli Hadad Neto - 

OAB:MT 22.440, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13.431-A, Julliane Alves da Silva - OAB:18.251 - 

MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, da proposta de honorários periciais 

formulado pelo perito nomeado nestes autos, no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20186 Nr: 850-11.2011.811.0059

 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: Leidiane de Castro Nunes

 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:

 Laudos Periciais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49368 Nr: 5059-52.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdM, ALMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. 

DEMONSTRAÇÃO PELAS PROVAS COLIGIDAS DA AUSÊNCIA DE 

ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA GRAVE) NA CONDUTA DO 

RÉU. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Não 
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obstante os argumentos lançados na irresignação recursal, certo é que o 

Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação n. 2138 o fez sem efeito 

vinculante e eficácia erga omnes, tendo o Superior Tribunal de Justiça 

definido, como guardião da legislação federal, inexistir norma 

constitucional que afaste a possibilidade de responsabilização dos 

agentes políticos por ato de improbidade administrativa (Precedentes: 

AgReg no Resp 20080232584 e AgReg no Ag 201001355598). É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "Não se 

pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é 

ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 

agente" e que " É indispensável, para a caracterização de improbidade, 

que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas 

descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de 

culpa grave, nas do artigo 10. (Precedentes: AIA 30/AM, Corte Especial, 

DJe de 27/09/2011, AgRg no REsp 1177579/PR, Primeira Turma, DJe 

19/08/2011, EREsp 479.812/SP, Primeira Seção, DJe 27/9/10, AgRg no 

REsp 1122474/PR, Primeira Turma, Dje 02/02/2011). Indemonstrado o dolo 

exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa na forma 

do art. 11, da Lei Federal n. 8.429/1992, dá-se provimento ao recurso para 

julgar improcedente a ação civil pública. (grifei) In: Ap, 799/2011, DR. 

ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 23/05/2012. Diante do 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Isento de custas na forma do 

art. 18 da Lei n.º 7.347/85. Sem honorários advocatícios. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20186 Nr: 850-11.2011.811.0059

 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: Leidiane de Castro Nunes

 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:

 INTIMAÇÃO das partes, para querendo, no prazo legal, manifestar sobre 

o teor dos laudos periciais juntados aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 5490-47.2017.811.0059

 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: ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, para querendo, no prazo legal, manifestar sobre 

o teor dos laudos periciais juntados aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87783 Nr: 7927-61.2017.811.0059

 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: Paulo Resplande de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, para querendo, no prazo legal, manifestar sobre 

o teor dos laudos periciais juntados aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93546 Nr: 11293-11.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, para querendo, no prazo legal, manifestar sobre 

o teor dos laudos periciais juntados aos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44479 Nr: 429-50.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIEIRA MOTA, MARCELO MOTA 

VIEIRA, MÔNICA MOTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:8.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Mota Vieira - 

OAB:22474

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44479 Nr: 429-50.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIEIRA MOTA, MARCELO MOTA 

VIEIRA, MÔNICA MOTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:8.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Mota Vieira - 

OAB:22474

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007 -CGJ, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento das taxas e custas devidas 

para distribuição da carta pretória ou para que compareço na Secretaria 

da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta Precatória expedida nos autos, 

providenciando a distribuição da mesma no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50707 Nr: 607-62.2014.811.0059

 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: NMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15.890 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 Autos n. 607-62.2014.811.0059 (código: 50707)

Intime-se a parte autora, através de seu patrono, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu endereço atualizado para que 

seja realizado o estudo social, sob pena de extinção do feito.

Porto Alegre do Norte (MT), 09 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46425 Nr: 2232-68.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTE, nos termos do pedido inicial, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o processo.Sem custas e sem 

honorários.Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na 

condição de findo.Porto Alegre do Norte (MT), 09 de abril de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 22377 Nr: 2361-44.2011.811.0059

 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: Valéria Rodrigues Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Crisina Gimenez - 

OAB:8506-A / MT

 Mesmo que seja assim, a parte autora goza da gratuidade judiciária e, por 

isso, no caso da prova pericial, as despesas serão pagas pelo Estado de 

Mato Grosso, com recursos alocados no seu orçamento, em conformidade 

com resolução do Conselho Nacional de Justiça.Elaborado o laudo e 

encartado aos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias 

e, após, conclusos.Porto Alegre do Norte (MT), 09 de abril de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 112-52.2013.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT

 Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE OS EMBARGOS À MONITÓRIA, 

resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil.Condeno o embargante a pagar ao advogado da 

parte adversa o montante relativo a 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da dívida.Em consequência desta sentença, constitui-se de 

pleno direito o título executivo judicial e, por isso, fixo prazo de 15 (quinze) 

dias úteis para que a parte autora promova a apresentação de memória de 

cálculos atualizada com a finalidade de prosseguimento do feito, sob o 

risco de arquivamento dos autos.Porto Alegre do Norte (MT), 10 de abril de 

2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71212 Nr: 4025-37.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORTON MUSSALAN FERREIRA - 

OAB:20035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, primeiro a autora e, 

depois, a ré, manifestem-se quanto ao interesse na produção de outras 

provas, especificando detalhadamente os fatos quanto aos quais desejam 

provar, esclarecendo que, quanto à prova técnica, deverão formular 

quesitos e apresentar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de remanescer interesse na produçaõ de prova testemunhal, 

deverão observar o rito previsto nos artigos 455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65588 Nr: 1548-41.2016.811.0059

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY J SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738 - SP, Bruno Gabriel Regis de Almeida - OAB:36.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Decido.A ação merece ser julgada procedente.Não há que se falar em 

dilação probatória, eis que o réu, citado, deixou de apresentar defesa e, 

nessa condição, tornou-se revel, sendo possível a aplicação de seus 

efeitos próprios.O efeito material da revelia é cabível na espécie, pois a 

presunção de veracidade dos fatos surge também em razão dos 

documentos apresentados pela parte autora.Nesse contexto, o autor 

apresentou, com a inicial, extratos bancários e faturas de cartão de 

crédito de onde se infere que o autor disponibilizou, em favor do réu, 

crédito na modalidade cartão de crédito. Ademais, o autor apresentou o 

contrato de cartão de crédito.Se não bastasse isso, o senhor oficial de 

justiça intimou o réu pessoalmente, dando-lhe ciência da existência desta 

ação e, depois, intimou o réu novamente pessoalmente, ocasião em que o 

réu disse apenas que analisaria a proposta de acordo formulada pelo 

autor.Todos esses fatos, aliados à presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor na inicial, ditada pela lei quando há revelia, impõe a 

procedência da demanda, sem necessidade de dilação 

probatória.DispositivoDiante destas considerações, JULGO INTEIRAMENTE 

PROCEDENTE, nos termos do pedido inicial, resolvendo o mérito da 

demanda, nos termos artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o processo.Condeno o réu a pagar ao autor honorários 

equivalentes a 10% da condenação principal.Condeno o réu a pagar ao 

autor custas e despesas processuais que tiver antecipado.Transitada em 

julgada a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo.Porto 

Alegre do Norte (MT), 26 de fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79999 Nr: 3003-07.2017.811.0059

 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: Sebastião Garcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Cerqueira Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20613-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação do egrégio Tribunal Regional Eleitoral 

(referência 32), fixo prazo de 15 dias para que a parte autora apresente o 

endereço atualizado do réu, sob o risco de indeferimento da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48581 Nr: 4334-63.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora para que informe no 

prazo legal se houve implantação da benesse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 1584-20.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E FRANCO LTDA ME, HOZANA 

MARIA DOS SANTOS, JOÃO DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora acerca da sentença 

proferida nos autos a qual conheceu os Embargos Declaratórios, 

porquanto tempestivos, porém JULGOU-OS IMPROCEDENTES, por não 

verificar nada a ser alterado por meio do recurso manejado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97865 Nr: 1413-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCAS FERREIRA ARRUDA ME, Dorcas Ferreira 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Willina Alves Leão - OAB:24037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte embargada para que, 

querendo, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 920, II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 82695 Nr: 4673-80.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABPJ

 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 se manifeste 

acerca do teor da Carta Précatória Devolvida, juntada na referência 23, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87718 Nr: 7885-12.2017.811.0059

 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: CFDSS, KBDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:5187 -A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirar a 2ª via da Certidão de Casamento Averbada no 

prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 3542-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correia, FÁBIO RIBEIRO DA 

SILVA, Valdemir Alves Brittes, Rogerio Henrique da Silva, Jesuslanderson 

Ferreira Moreira, alcunha "Kila", ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA, Luciano 

Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT 17816, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A, LORRAN 

DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O, Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Considerando a Certidão de tempestividade dos Recursos (ref. 346), 

recebo os Recursos de Apelação interposto pela defesa dos acusados. 

Nos termos do art. 600, do CPP, intime-se a defesa para, no prazo de oito 

dias, apresentar razões recursais.

 Apresentada, abra-se vista ao MPE para, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso.

Após, com a juntada da carta precatória de intimação da sentença, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 3542-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correia, FÁBIO RIBEIRO DA 

SILVA, Valdemir Alves Brittes, Rogerio Henrique da Silva, Jesuslanderson 

Ferreira Moreira, alcunha "Kila", ELIAS RAI BRETANHA MOREIRA, Luciano 

Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT 17816, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A, LORRAN 

DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O, Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, INTIMO a 

defesa dos réus MATERSON PEREIRA CORREIA, FABIO RIBEIRO DA 

SILVA, ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA e LUCIANO HENRIQUE DA SILVA, 

por intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 

17795 para, no prazo de 8 (oito) dias, apresentar as razões recursais dos 

Recursos de Apelação interpostos em 03/04/2018 (Ref. 344 e 345).

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7554 Nr: 718-50.2006.811.0019

 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: Guido Tischler Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Ribeiro Sobrinho, Douglas Alexandre 

Severino, Fernando Carboni Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7893-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT, Marcos 

Levi Bervig - OAB:6298-A/MT, Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT, William Khalil - OAB:6.487/MT, Wilson Pereira 

Marinho - OAB:84115/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949/MT, Luis 

Carlos de Carvalho Dores - OAB:12724/MT, Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Certifico que diante da juntada das cartas precatórias devolvidas da 

comarca de Sinop e Campo Novo do Parecis, INTIMO o requerente na 

pessoa de seus advogados para apresentar alegações finais no prazo de 

15(quinze) dias nos termos da r. decisão de fls. 924.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39941 Nr: 211-69.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magson Viola Soares da Silva, Macson 

Rodrigues, Pablo Henrique Nascimento Bernardino, Wellington Affonso 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT, 

Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO, 

na íntegra, os pedidos formulados pelas defesas, para assim determinar o 

regular prosseguimento da ação penal até seus ulteriores termos.Por 

conseguinte, certifique a Secretaria da Vara acerca do cumprimento da 

carta precatória expedida para notificação do denunciado 

Wellington.Renove-se a intimação dos advogados nomeados para 

apresentação da defesa preliminar dos denunciados Macson Rodrigues e 

Magson Viola Soares da Silva.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Porto 

dos Gaúchos/MT, 11 de abril de 2018Rafael Depra PanichellaJuiz 

Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 900-16.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 900-16.2018.811.0019

 Código nº 41330

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Cuida-se de Ação de Regulamentação de Guarda com Pedido de Tutela 

Antecipada de Guarda Provisória proposta por ARISTEU DE ALMEIDA 

RIBEIRO em face de BRUNIELE APARECIDA DE OLIVERIA DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do NCPC.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Desde já, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, conforme 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Com a inicial vieram os documentos correlatos.

Tendo em vista a cautela que o caso requer, notadamente por envolver 

interesse de menor incapaz, postergo a análise da tutela antecipada para 

momento ulterior à manifestação do órgão ministerial. Assim sendo, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33777 Nr: 605-13.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Aparecido Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando que houve a necessidade de readequação de pauta por 

motivos de falecimento de pessoa ligada à família deste Magistrado, 

redesigno a presente audiência em caráter urgente.

As audiências de réu preso que ocorrerão na data de 12/04/2018 ficarão 

redesignadas para o dia 17/04/2018 à partir das 18 horas.

Quanto às demais, faça os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31886 Nr: 2085-60.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Italo Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando que houve a necessidade de readequação de pauta por 

motivos de falecimento de pessoa ligada à família deste Magistrado, 

redesigno a presente audiência em caráter urgente.

As audiências de réu preso que ocorrerão na data de 12/04/2018 ficarão 

redesignadas para o dia 17/04/2018 à partir das 18 horas.

Quanto às demais, faça os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34257 Nr: 827-78.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Giasante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, Fábio Alves Donizeti - OAB:12.674- OAB/MT, 

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - OAB:20970/O

 Vistos em substituição legal.

Considerando que houve a necessidade de readequação de pauta por 

motivos de falecimento de pessoa ligada à família deste Magistrado, 

redesigno a presente audiência em caráter urgente.

As audiências de réu preso que ocorrerão na data de 12/04/2018 ficarão 

redesignadas para o dia 17/04/2018 à partir das 18 horas.

Quanto às demais, faça os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 Vistos em substituição legal.
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Considerando que houve a necessidade de readequação de pauta por 

motivos de falecimento de pessoa ligada à família deste Magistrado, 

redesigno a presente audiência em caráter urgente.

As audiências de réu preso que ocorrerão na data de 12/04/2018 ficarão 

redesignadas para o dia 17/04/2018 à partir das 18 horas.

Quanto às demais, faça os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26447 Nr: 1031-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando que houve a necessidade de readequação de pauta por 

motivos de falecimento de pessoa ligada à família deste Magistrado, 

redesigno a presente audiência em caráter urgente.

As audiências de réu preso que ocorrerão na data de 12/04/2018 ficarão 

redesignadas para o dia 17/04/2018 à partir das 18 horas.

Quanto às demais, faça os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22162 Nr: 252-75.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Busachera, Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14902A/MT, Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:6.501-B/MT, Evandro Cezar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B/MT

 Processo n° 252-75.2014.811.0019Código n° 22162Vara 

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. 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.Por fim, 

expeça alvará em favor da parte exequente, acerca dos valores 

depositados em conta judicial,(fls.178/192).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11628 Nr: 573-52.2010.811.0019

 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): A.C.H. Fernandes Madeiras-ME, Antonio Carlos 

Hermes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Processo n.º 573-52.2010.811.0019Código n.º11628Vara Única 

BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE 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 cumprimento do 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.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema BACENJUD, ou sendo estes em valores insuficientes para o 

cumprimento integral da execução, desde já DEFIRO o pedido de consulta 

através do sistema RENAJUD, realizando-se constrição em eventuais 

veículos existentes em nome do executado. Localizados bens móveis de 

titularidade da parte executada, expeça-se de plano mandado de penhora 

e avaliação do(s) bem(ns).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7671 Nr: 826-79.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-APdG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC, MCRdA, PLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, José Gomes Ferreira Neto - OAB:6.508/MT, Luiz 

Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT, Raquel Cristina R. Bleich - 

OAB:7655/MT, Sérgio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT, Tatiane 

Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ampélio Parzianello - 

OAB:45547, Cristiane Pagnoncelli de Godoy - OAB:31143/PR, 

Defensoria Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, 

Moacir Luiz Gusso - OAB:11592

 Processo n.º 826-79.2006.811.0019

Código n.º 7671

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que consta dos autos, DEFIRO o pedido formulado pela 

parte Exequente às fls. 604/605, exclusivamente no que se refere à 

expedição carta precatória para a Comarca de Mangueirinha/PR, com fim 

de penhorar e avaliar os bens descritos às fls. 606/608.

Por sua vez, DEFIRO também a quebra do sigilo fiscal, através da consulta 
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por meio do sistema InfoJud, do executado Miguel Carlos Rodrigues de 

Aguiar (CPF. 299.742.599-91), uma vez que, muito embora tenham sido 

localizados bens de sua propriedade, os mesmos já se encontram 

gravados com ônus decorrentes de outros créditos preferenciais, 

permitindo inferir a insuficiência dos mesmos para quitação integral do 

débito exequendo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 27 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-56.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Número do 

Processo: 1000019-56.2017.8.11.0019, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. 

REQUERENTE: ADIMILSON CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamentos de decidir. Inicialmente, diante da certificada 

tempestividade do recurso interposto, bem assim sua escorreita 

regularidade formal, o recebo para discussão. A análise do mérito na peça 

recursal demonstra que a causa de pedir do remédio interposto não 

cinge-se àquelas que autorizam o manejo dos embargos de declaração. 

Isso porque, como cediço, a interposição de embargos aclaratório 

demanda que a decisão combatida padeça de algum dos vícios elencados 

no rol legal do art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material. Entretanto, não há que se falar em omissão 

quando os fundamentos invocados na decisão, por si sós, são suficientes 

para afastar por completo a pretensão autoral. Neste sentido é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça noticiado no Informativo n.º 

0585, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO 

CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mesmo após a vigência 

do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não 

se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a 

conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 

1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou 

eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida 

pelo inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1º Não se considera 

fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 

ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos 

no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo 

dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a 

conclusão adotada na decisão. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva 

Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 

8/6/2016, DJe 15/6/2016. Com efeito, no caso dos autos, as razões de 

decidir expressa e coerentemente concatenadas na fundamentação da 

sentença são suficientes para fazer concluir pela total improcedência das 

pretensões formuladas pela parte autora, de modo que não se impõe 

enfrentar, pontualmente, cada um dos fundamentos por ela invocados. 

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONHEÇO 

dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, o 

que faço com arrimo no art. 1.022 do Código de Processo Civil combinado 

com art. 48 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 19 de março de 2018 Rafael Depra 

Panichella Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-12.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000052-12.2018.8.11.0019; Valor causa: R$ 11.654,63; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JESSICA 

RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MATO GROSSO Vistos em substituição legal. Preenchidos os 

requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição inicial sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do Código de 

Processo Civil. Desde já, determino à parte exequente que, no prazo de 15 

(quinze) dias, deposite no Cartório deste Juízo a(s) certidão(ões) 

original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob pena de 

extinção do processo, salvo se assim já o tenha efeito. Após o depósito 

da(s) respectiva(s) certidão(ões), ou já tendo sido este realizado, cite-se 

o requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos autos, ou se 

necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 238 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo interposição 

de embargos pela parte executada, certifique-se a imediata conclusão 

para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e observância 

da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. 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

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010082-71.2010.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010082-71.2010.8.11.0017 EXEQUENTE: EDNA PEREIRA 

MENDES EXECUTADO: MARCELINO LIMA DOS SANTOS Vistos, etc. 

Certifique-se a Serventia acerca do integral cumprimento à determinação 

já proferida em ID nº. 8379351. Ademais, ante o grande lapso temporal de 

paralisação que assola o presente feito, intime-se a parte Exequente, para 

que se manifeste, requerendo o que de direito, sob pena de extinção. Às 

providências, expedindo-se o necessário. São Félix do Araguaia/MT, 20 

de Março de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-62.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JIUFLAY WARGS E FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA LUIZA PEREIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

VALNEY RAMOS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO BORGES OAB - GO22280 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010015-62.2017.8.11.0017 REQUERENTE: JIUFLAY WARGS E 

FREITAS REQUERIDO: VALNEY RAMOS PEREIRA, DIVINA LUIZA PEREIRA 

EIRELI - ME Vistos, etc. Defiro o pleito formulado pela parte Requerida. 

Proceda a Senhora Gestora com a redesignação da audiência de 

conciliação anteriormente designada e não realizada, providenciando 

também o cadastro da também advogada da parte requerida, Dra. Jeanne 

Renata Costa Silva, inscrita na OAB/GO sob o número 46.218. Às 

providências, com eficiência. São Félix do Araguaia/MT, 20 de Março de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45499 Nr: 1744-74.2015.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Silva de Oliveira, ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delismar Rodrigues de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à Decisão Judicial à fl. Retro, IMPULSIONO o feito com o fim 

de abrir vistas para a parta autora, na pessoa de sua Advogada JOELMA 

RODRIGUES ÁLVARES, OAB/MT n° 19.325/B, para extração de cópias, 

pelo prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11747 Nr: 534-03.2006.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Édio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Nos termos do artigo 403, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal, e 

em atenção à decisão retro, IMPULSIONO o feito para abrir vistas ao réu, 

na pessoa de seus Advogados constituídos, para apresentação de suas 

Alegações Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138250 Nr: 1422-83.2017.811.0017

 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): Nair Maria Calisto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Frantoni 

Rodrigues - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas à parte Autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias , acerca do teor da certidão à 

fl. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143325 Nr: 886-38.2018.811.0017

 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): Isreal Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida. II - 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário. III - Proceda-se a restrição 

judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, através do Sistema 

RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. IV - 

Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o bem 

objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a partir de 

quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 

2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de busca e 

apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o pagamento 

das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos contratuais, 

bem como as vincendas (quitando o contrato), custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor devido 

atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138995 Nr: 1833-29.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Porto, Maria Alzira Bonbonati Porto, 

Agrobilara Comércio e Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emilleny Lázaro da Silva Souza 

- OAB:4614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6522/MT, Filinto Corrêa da Costa Junior - OAB:MT 

n° 11.264, Helda Ferreira - OAB:MT n° 9.138, Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4.611/MT, Luciano Luis Brescovici - OAB:6814, MIRIAM 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT, Raffaela Santos Martins - 

OAB:, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Código n.º 138995

 Vistos, etc.

 Em consulta ao Sistema Apolo, bem como manifestação da parte autora 

(fl. 104) verifica-se que a parte requerida não foi intimada, através do seu 

causídico, via DJe, em relação a decisão de fls. 95.

 Em vista disso, determino que o S. Gestor tome as providências 

necessárias para que a parte requerida seja intimada, via DJe, no tocante 

a decisão de fls. 95.

 Cumprida a providência supracitada e decorrido o prazo para 

manifestação da parte requerida, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09 de abril de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141329 Nr: 3268-38.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldecides Milhomem de Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Rita Maranhão Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via 

recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos 

de Declaração. Decido. Ante o exposto, RECEBO os embargos de 

declaração, porém não vislumbrando a alegada omissão, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a decisão combatida. 

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137207 Nr: 626-92.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da requerente, para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificar as provas que pretende produzir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141817 Nr: 19-45.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Pereira de Mello.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itari Bruno de Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada.Defiro à autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que comprovada a sua 

hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do CPC.Cite-se o 

requerido para querendo contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 564 do CPC.Dê ciência ao autor dessa decisão via 

DJE.Com a contestação, abra-se vistas dos autos a parte autora para, 

querendo, impugnar e, após, conclusos.Juntadas contestação e 

impugnação, certifique-se e façam-me conclusos. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33705 Nr: 2435-30.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edina Coelho Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 33705

Vistos.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face dos executados, cujo resultado seguirá anexo a este.

Após a pesquisa sobredita, nova vista ao Exequente, atentando-se a 

Serventia para que todas as intimações sejam direcionadas ao subscritor 

da petição de p. 28.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 11 de Janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141098 Nr: 3133-26.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista, Valtuir Candido da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Roberto Junqueira 

Zoccoli Filho - OAB:18709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141098

Vistos.

Considerando a preliminar arguida na impugnação à contestação, entendo 

que assiste razão ao Autor, eis que o Assessor Jurídico não detém 

legitimidade para representar o ente municipal, sem o instrumento 

procuratório, preceito destinado apenas ao Prefeito e ao Procurador 

Municipal, razão pela qual, a fim de suprir tal irregularidade, determino a 

intimação da parte Requerida, pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste aos autos o instrumento procuratório devido, 

regularizando a representação processual, sob pena de aplicação dos 

efeitos da revelia, nos termos do art. 76, § 1°, II do CPC.

Em tempo, pelo principio da celeridade processual, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando-as; ou se são pelo julgamento 

antecipado da lide, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 10 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20798 Nr: 1701-16.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marinho Gomes da Silva, Jandira Sabino da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Maria Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Autos ID Nº 20798

 Vistos, etc.

Ao final da audiência de instrução realizada em 06/08/2015, o M.M Juiz 

deferiu o pedido das partes de suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, para o fim de discutirem a possibilidade de realização de 

um acordo (fl. 92).

 Decorrido o prazo, a parte requerida informou que anulou os protestos e 

perdoou a dívida (fl. 100).

 Intimado para manifestar-se sobre a informação prestada pela parte 

requerida à fl. 100, o autor afirmou desconhecer os fatos ali narrados, 

requerendo o regular seguimento do feito com o julgamento da demanda 

(fl. 108).

Pois bem. Encerrada a instrução processual, intimem-se as partes para a 

apresentação de memoriais escritos no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, tornem conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11711 Nr: 482-07.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sadi de Miranda Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique de Oliveira Brito - 

OAB:19541-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Fereira - 

OAB:10.962-B

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Requerido Banco do 

Brasil S.A a pagar ao autor o valor de R$ 55.649,68 (cinquenta e cinco mil, 

seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) referente 

ao seguro “PROAGRO”, e a quantia de R$ 8.225,61 (oito mil, duzentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) relativa a parcela dos 

“recursos próprios”, extinguindo o feito com exame do mérito. Referidos 

valores serão acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data 

em que foram transferidos ao banco requerido (14/06/96), e juros de mora 
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de 1% ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, cada 

parte irá arcar com metade das custas processuais e com os honorários 

do respectivo causídico, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos dos artigos 85, §2.º e 86 do CPC. Quanto a parte autora, 

atente-se a condição suspensiva de exigibilidade disposta no artigo 98, 

§3.º, do CPC, eis que beneficiária da justiça gratuita.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133974 Nr: 794-31.2016.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluzeni dos Santos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 794-31.2016.811.0017 - Código n.º 133974

Vistos, etc.

 Considerando o lapso temporal existente entre a última petição (fl.80) e a 

presente data, intime o ora requerente via DJE, para justificar acerca do 

integral cumprimento do acordo colacionado às fls. 80/83, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como requerer o que entender por direito.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 São Félix do Araguaia – MT, 12 de abril de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-80.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO PEREIRA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Número do 

Processo: 8010029-80.2016.8.11.0017, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ARGEMIRO PEREIRA 

AQUINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Autos nº. 

8010029-80.2016.811.0017 Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado 

interposto pela parte requerida. Compulsando os autos denota-se que o 

recorrente já atendeu ao disposto no artigo 42 §1º da Lei 9.099/95, 

estando o comprovante de recolhimento do preparo devidamente juntado 

aos autos. Certificou-se a tempestividade do recurso interposto. Assim, 

intime-se a parte Recorrida para querendo, apresentar resposta ao 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §2º do artigo 42 da Lei 

Federal n.° 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, grafando-se as homenagens de 

estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. São Felix do 

Araguaia – MT, 20 de Março de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-03.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HUELTON PEREIRA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRON DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010017-03.2015.8.11.0017; Valor causa: R$ 3.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: HUELTON PEREIRA LUZ Parte Ré: 

REQUERIDO: IRON DE TAL Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma da 

Lei. Ao ser intimado para comparecimento em audiência de conciliação, 

observa-se que a parte Promovente mudou-se desta comarca sem deixar 

novo endereço, o que demonstra desinteresse na continuidade do trâmite 

processual , configurando abandono da causa. Após vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Decido. Preliminarmente, é de 

conhecimento que encontra-se em vigor o atual Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no CPC/2015 o que dispõe o incisos 

III, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

... III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ... §1°. Nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” Combinado com o inciso V do artigo 77 

do CPC, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: ... V - declinar, no primeiro 

momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou 

profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. Como 

se extrai dos autos, fora determinado por este Juízo a intimação da parte 

promovente para comparecimento em audiência, contudo, o mesmo 

mudou-se desta comarca sem comunicar ao Juízo seu novo endereço 

(inciso V do artigo 77 do CPC). Portanto, deve ser considerado que o 

Promovente não possui interesse no prosseguimento do feito, não se 

vislumbrando qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito. 

Impõe-se, sem maiores delongas a extinção do feito em virtude do 

abandono da causa, por não ter promovido os atos e as diligências que 

lhe foi incumbida. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III e §1°, c/c inciso V do artigo 77, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem custas de acordo com a legislação vigente. 

Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. São Félix do Araguaia - MT, 12 de abril 

de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-92.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO TARCISIO PACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JET LUBRIFICANTES, PNEUS E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010013-92.2017.8.11.0017; Valor causa: R$ 5.000,00; 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: SILVIO 

TARCISIO PACKER Parte Ré: REQUERIDO: JET LUBRIFICANTES, PNEUS E 

SERVICOS LTDA. - EPP Vistos, etc. Nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95, dispenso o relatório. HOMOLOGO por sentença o acordo 

extrajudicial firmado pelas partes, razão pela qual julgo extinto o processo, 
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com resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. 

Uma vez que as partes renunciaram ao prazo recursal, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se. São Félix do Araguaia-MT, 

12/04/2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-24.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

E A KLUSENER - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINA HUKUIRU KARAJÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010078-24.2016.8.11.0017, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, RESPONSABILIDADE 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. REQUERENTE: E A 

KLUSENER - ME REQUERIDO: DINA HUKUIRU KARAJÁ Vistos. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. Trata-se de ação de 

cobrança promovida por E A KLUSENER - ME em face de DINA HUKUIRU 

KARAJÁ. INA HKU Designada audiência de conciliação, a Requerida ainda 

que devidamente citada/intimada (id n.° 8391421) não compareceu. 

Decido. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I e II, do CPC e o processo 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Diante da ausência 

injustificada da Requerida à audiência de conciliação, visto que fora 

devidamente intimada de tal ato, decreto a REVELIA da Requerida, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. Dito isto, reputar-se-ão verdadeiros 

os fatos grafados na exordial. No mesmo sentido, Código de Processo 

Civil, de aplicação subsidiária in casu, normatiza que: Artigo 334: Não 

dependem de prova os fatos: IV - em cujo favor milita presunção legal de 

existência ou de veracidade. Ademais, mesmo que assim não fosse não 

há nos autos quaisquer elementos probatórios que turvem a procedência 

dos pedidos. Pelo contrário, a Requerente na inicial acostou as notas de 

compras efetuadas pela parte requerida, demonstrando a relação jurídica 

existente. Além da revelia, observo que o Requerente demonstrou com 

suficiência os fatos constitutivos de seu direito, restando comprovado que 

a Requerida é responsável ao pagamento do valor reclamado. Face o 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido, 

para condenar a Requerida DINA HUKUIRU KARAJÁ, a pagar o valor de 

R$ 289,40 (duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), com 

juros legais de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir da data 

da citação ocorrida em 05 (cinco) de Dezembro de 2016. Proceda-se a 

atualização do débito. Sem custas e honorários, na forma do art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se. Nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

P.R.I. Cumpra-se São Félix do Araguaia – MT, 20 de Março de 2018. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 14-76.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil 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 

do(s) réu(s) p/ ciência do envio da carta precatória para Comarca de 

Comodoro-MT, a fim de proceder com a inquirição da testemunha ALAN 

SANTOS DA SILVA. (súmula nº 273 do STJ, art. 222, parte final, do CPP e 

item nº 7.3.6 da CNGCGJ/TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55060 Nr: 1350-52.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adelmo Vitorino da Silva, Meiri Pagliuca da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalto Sales de Matos Júnior - 

OAB:14.603, ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - OAB:14603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013

 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, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder com a intimação da autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da diligência para cumprimento do mandado, cujo valor 

deverá ser verificado no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de 

Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59298 Nr: 1474-64.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI FIXO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT13245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:MT 13239-A

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53605 Nr: 165-76.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Francisco França de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Autos nº. 165-76.2014.811.0098

Código nº. 53605

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

por ELIEZER FRANCISCO FRANÇA DE OLIVEIRA, em face de CENTRAIS 

ELÉTRICA MATOGROSSENSE S/A – REDE CEMAT, qualificados nos autos, 

com pedido de justiça gratuita.

Aduz o Requerente, em apertada síntese, ter ocorrido interrupção de 

energia elétrica em sua propriedade rural entre os dias 14 e 17/10/2014, 

ocasionando danos e prejuízos, haja vista que sobrevive com a família, da 

atividade leiteira desenvolvida em sua pequena propriedade rural.

Contestação às fls. 28/49, juntamente com documentos de fls. 50-69.

Apresentada Impugnação à contestação, conforme fls. 80-83.

As partes, em suas primeiras manifestações (inicial/contestação), 

pugnaram por todos os meios de provas, em especial o depoimento 

pessoal das partes e inquirição de testemunhas.

Posteriormente, devidamente intimados, informaram não terem novas 

provas a produzir, conforme fls. 85/86/87.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se, as partes são legítimas, estão devidamente representadas e 
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não há nulidades ou irregularidades a serem corrigidas.

As provas que pretendem produzir já foram indicadas.

 Não havendo questões a serem decididas, declaro o feito saneado.

 Não obstante a importância dos documentos acostados aos autos, 

entendo necessário maior instrução probatória, portanto, DEFIRO a 

produção das provas requeridas pelas partes, quais sejam, depoimento 

pessoal e testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 29 de junho de 2018, 

às 14h00min, para depoimento pessoal das partes e inquirição de 

testemunhas.

Quanto às testemunhas, o respectivo rol deverá ser apresentado no 

prazo de 15 (quinze) dias, ficando os causídicos responsáveis pela 

notificação/ciência das mesmas ou informar quanto a necessidade de 

intimação por esse juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 05 de abril de 2018

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo 1279-89.2010.811.0098, ID 30226 

.PRAZO 90 DIAS.Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEJANDRO PAREDES 

QUISPE, Rg: 2392617/BO, Filiação: Jacinto Paredes e Juana Quispe, data 

de nascimento: 26/11/1958, brasileiro(a), natural de La Paz/bo-MT, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabidoFINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita. Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO 

ALEJANDRO PAREDES QUISPE, já qualificado nos autos, as disposições 

do art. 14, da Lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003.PASSO A DOSAR A 

PENAA pena cominada à repreensão do delito é de reclusão, de 02 (dois) 

a 04 (quatro) anos, e multa, conforme preceitua o art. 14, da Lei 

10.826/2003.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena 

e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

observo que:I) a culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a 

reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos 

elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da 

conduta desta natureza; II) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu 

no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, 

sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui 

antecedentes imaculados;III) conduta social - é o papel do réu na 

comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da 

vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente 

considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social . Pelo 

que dos autos consta há que se ressaltar não há elementos capazes de 

auferir tal quesito;IV) personalidade - deve-se a particular visão dos 

valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de 

chegar ao valor predominante para o qual tende . Pelo que dos autos 

consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio; 

V) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o 

fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o 

sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . No caso dos autos, 

tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o 

acusado mereça majoração da pena;VI) circunstâncias do crime - 

relacionam-se com o "modus operandi". São os elementos que não 

compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o 

estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua 

duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude 

assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento 

entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos é normal à 

espécie;VII) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delituosa;VIII) as consequências do crime foram normais à espécie.Nestes 

termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.No que tange a segunda etapa de fixação da pena, não 

vislumbro qualquer agravante, todavia observo a presença da atenuante 

da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), no entanto, deixo de atenuar 

a pena, ante a impossibilidade de minoração aquém do mínimo legal, 

observado o disposto na súmula 231, do STJ.Não há causas de aumento 

ou diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta, razão 

pela qual, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO 

E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época do fato.Fixo o regime ABERTO para o 

cumprimento inicial da pena, observado o disposto no art. 33, §2°, "c", do 

Código Penal.Cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, pois, o sentenciado, preenche os requisitos para 

concessão da benesse, bem como revela-se suficiente a repreensão do 

delito.Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já 

mencionados, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado 

por prestação de serviços a comunidade ou entidades públicas, na forma 

e condições a ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal e, 

prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, observado o disposto no 

art. 44, §2°, segunda parte, do CP.Registro que o descumprimento da pena 

restritiva de direito, acima aplicada, ensejará a revogação do benefício e a 

execução da pena privativa de liberdade pelo réu.Prejudicada a análise do 

cabimento de suspensão condicional da pena, diante da substituição da 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, conforme o item 

supra (artigo 77, inciso III, do Código Penal).DISPOSIÇÕES 

FINAISTransitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no rol 

dos culpados, bem como, expeça-se Guia de Execução Penal definitiva, 

encaminhando-a a Vara de Execuções Penais deste Juízo.Após o trânsito 

em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, o que significa 

o cumprimento integral, inclusive, de eventuais penas acessórias, que não 

se confundem com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso 

III).Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca de Porto Esperidião–MT, para as anotações pertinentes.Intime-se 

o réu da sentença, nos moldes do art. 392, do Código de Processo 

Penal.Transitada em julgado e, cumpridas as disposições acima, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

02 de outubro de 2015.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

DireitoE, 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, FATIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS, digitei.Porto Esperidião, 01 de setembro de 

2017.Joel Soares Viana Junior.Gestor(a) Judiciário(a.Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-31.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIRENE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000022-31.2018.8.11.0098; Valor causa: R$ 9.540,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM, LIMINAR]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDRE ALVES GARCIA Parte 

Ré: REQUERIDO: CLAUDIRENE DO NASCIMENTO Vistos. Da análise dos 

documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, 

entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser deferida por 

estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de 

urgência, os quais encontram-se previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Requerente; 

este, face à possibilidade em resultar em danos maiores no caso 

continuidade da pratica. Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, 

inaudita altera pars, a fim de DETERMINAR à parte Requerida que 

SUSPENDA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, todas as publicações 

em suas redes sociais alusivas ao Requerente, bem como, ABSTENHA-SE 
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de promover e ou participar de qualquer divulgação e ou comentários 

inerente ao autor, até ulterior deliberação deste juízo em sentido contrário, 

sob pena de ser-lhe aplicada multa, que fixo em R$ 200,00 (duzentos 

reais) por dia, até o limite 15 (quinze) dias, contando da data da 

citação/intimação, em caso de descumprimento. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita. CITE-SE e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada pela 

secretaria, advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (artigos 18, § 1º e 20 

da Lei n.º 9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da 

intimação que sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é necessário o 

comparecimento pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 

9.099/95 não admite que a pessoa física seja representada em audiência, 

nem mesmo por procurador com poderes especiais para transigir, bem 

como em seu artigo 9° estabelece que as partes compareçam 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado e somente a pessoa 

jurídica ou titular de firma individual é que poderá ser representada por 

preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião MT, 09 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54521 Nr: 331-26.2018.811.0080

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Policia Judiciária Cível de Querência

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERLEIA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:46257/DF

 Desta forma, e considerando-se as razões alhures expostas, revogo a 

custódia cautelar anteriormente decretada e concedo liberdade provisória 

em favor de Valderleia Silva de Oliveira, já qualificada nos autos, 

fixando-lhe a obrigação de manter este Juízo informado acerca de seu 

endereço e paradeiro. Expeça-se alvará de soltura de Valderleia Silva de 

Oliveira a ser cumprido, salvo se por outro motivo permanecer presa. 

Deverá o oficial de justiça, quando do cumprimento do referido alvará de 

soltura, cientificar a indiciada a respeito da obrigação de manter este Juízo 

atualizado, bem como informar seu endereço. Expeça-se carta precatória 

à Comarca de Nova Xavantina/MT (local onde a indiciada se encontra 

presa). SECRETARIA: traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

código 54929. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57380 Nr: 1414-77.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espedito Marcos Gonçalves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 1289-12.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de Embargos à Execução, determino o apensamento do feito 

em relação ao principal (Execução).

Regularizada a situação, abra-se vista ao MP por se tratar de interesse de 

menores.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54616 Nr: 355-54.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279- SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54773 Nr: 406-65.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO LUCAS ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT/17.826

 Vistos.

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.

 Não há custas pendentes, eis que defiro a gratuidade da justiça.

Os honorários advocatícios serão devidos nos termos do próprio acordo.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57415 Nr: 1441-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Acildo Nienow, JULIANA DA SILVA , 

JAMIR JOSE WOLLMER, SILVIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a petição inicial, observo que a parte autora requereu cautelar 

antecedente de arresto (conforme art. 305 e ss. do CPC), mas também o 

pedido principal de execução de entrega de coisa incerta (art. 811 e ss. 

do CPC).

Deste modo, verifico a incompatibilidade de pedidos, devendo a parte 

autora esclarecer o tipo específico de tutela pretendida (cautelar 

antecedente, cautelar incidental ou execução para entrega de coisa 

incerta).

Sem prejuízo, consigno que na execução de coisa incerta há previsão 

legal de constar do mandado a ordem para a busca e apreensão dos 

grãos, a teor do que dispõe o art. 813 c/c art. 806, §2º do CPC.

Secretaria: Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57417 Nr: 1442-45.2018.811.0080

 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: HAP, CBAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a existência de interesses de filhos menores, abra-se 

vista ao Ministério Público.

Remetam-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56856 Nr: 1150-60.2018.811.0080

 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: Ponto Forte Comércio e Representação de Insumos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA 

LTDA, GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIA TEIXEIRA DOS 

SANTOS - OAB:86531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça mediante emissão de guia, 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior, LUISLEN DOS 

SANTOS RODRIGUES, Vergílio Nunes, DAVID SOUZA ANDRADES, 

Fernando de Freitas Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 Vistos.

Na data de hoje, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, conforme 

ata da audiência realizada.

 Assim, determino que o sr. Gestor Judiciário diligencie no cumprimento 

das cartas precatórias expedidas, reiterando os pedidos de urgência por 

se tratar de processo de réu preso. A propósito, determino que o sr. 

Gestor Judiciário entre em contato com as Varas deprecadas, mediante 

meio telefônico, providenciando-se o necessário para célere cumprimento. 

Em relação a isso, fixo o prazo de 30 dias para cumprimento, de modo que 

decorrido o prazo será declarada encerrada a instrução, 

independentemente de devolução. Consigno que as testemunhas de 

defesa arroladas serão ouvidas após a devolução das precatórias ou 

decorrido o prazo, em homenagem ao princípio da Ampla Defesa e Devido 

Processo Legal.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36015 Nr: 2584-29.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ FURLLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Webert Clink de Campos 

Arruda - OAB:MT19263

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para INFORMAR SE HOUVE O PAGAMENTO/REQUER A DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO, No prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42102 Nr: 902-68.2016.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erai Maggi Scheffer, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, José 

Maria Bertoli, FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERRARI BORIÓLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55403 Nr: 1247-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA ALVES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46536 Nr: 833-02.2017.811.0079

 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: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANINHA NARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:GO 21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 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.: 50644 Nr: 2847-56.2017.811.0079

 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: SEMENTES SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lúcio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROSSI ARANTES 

GUIMARÃES - OAB:35653

 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, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, 

para que ele cumpra o Mandado Monitório de Pagamento, 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.: 42169 Nr: 939-95.2016.811.0079

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-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 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 Monitório de Pagamento, 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.: 50570 Nr: 2818-06.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré. No prazo 

de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37858 Nr: 794-73.2015.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Roberto de Oliveira Filho, DIEGO OLIVEIRA 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Patrícia Fernandes de Oliveira Vilela, 

Espólio de Maurílio Leite Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37417 Nr: 621-49.2015.811.0079

 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: DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOB

 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 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.: 36838 Nr: 365-09.2015.811.0079

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHMSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte REQUERENTE 

acerca de petição/comprovante de ref. . 144, para manifestar no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36800 Nr: 344-33.2015.811.0079

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER APARECIDO PIERIM, IVONE LEONES PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HELIO MACHADO JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLA CRISTINA SALES 

ESTEQUE - OAB:13763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte REQUERIDA 

do teor da sentença ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36095 Nr: 2653-61.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INERCILIA PEREIRA BRITO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Manoel Lozano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-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 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 das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36800 Nr: 344-33.2015.811.0079

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER APARECIDO PIERIM, IVONE LEONES PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HELIO MACHADO JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLA CRISTINA SALES 

ESTEQUE - OAB:13763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Autos nº 344-33.2015.811.0079

Código: 36800

Protesto Contra Alienação de Bens

 Despacho.

Vistos em correição.

Feito em ordem.

Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com as 

atividades correicionais.

 Portanto, VOLTEM-ME conclusos após a correição.

 Cumpra-se.

Ribeirão Cascalheira/MT, 06 de Março de 2016.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20059 Nr: 1381-71.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ABRANTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamento 392397-5 e 392399-1 foram 

assinados, devendo a parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19655 Nr: 977-20.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA RAIMUNDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamentos 392401-7, 392403-3 e 

392404-1 foram assinados, devendo a parte aguardar o regular 

processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35784 Nr: 2398-06.2014.811.0079

 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 ALVES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que o alvará de levantamento 391481-P foi assinado, devendo a 

parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 487-61.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Guilherme Barbosa Sandrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que o alvará de levantamento 392642-7 foi assinado, devendo a 

parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15287 Nr: 14-80.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Xavier Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, Gustavo Tiago Queiroz Maia Santos - 

OAB:238.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que os alvarás de levantamentos 392644-3, 392645-1 e 

392643-5 foram assinados, devendo a parte aguardar o regular 

processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16798 Nr: 1503-55.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martim Muniz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que o alvará de levantamento 393943-P foi assinado, devendo a 

parte aguardar o regular processamento bancário.

Com as devidas providências de praxe, ao arquivo.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31988 Nr: 444-56.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gregório Martinez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOV. E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Aline Russo Andrade - OAB:OAB/RJ 138.590, Ana 

Carla Aznar Baia - OAB:OAB 187.332/RJ, Diogo Alencar De Azevedo 

Rodrigues - OAB:OAB/RJ 109.168, Eladio Miranda Lima - 

OAB:86235/RJ, Flavia Das Chagas Lemos Costa Franco - 

OAB:OAB/RJ 124.479, Flavia Potcker Duque - OAB:OAB 150.447/MG, 

João Mello Franco Bandeira De Freitas - OAB:OAB/RJ 155.321, 

Magaly Da Silva Viana - OAB:OAB/RJ 52.198, Marcus Vinicius 

Coleho Chiavegatto - OAB:OAB 110.569/RJ, Pablo Hertz Bruzzone 

Leal - OAB:OAB/RJ 159.485, Rogélia Maria Ribeiro Olivieri - 

OAB:OAB/RJ 105.359, Sabrina Creder Corrêa - OAB:OAB/RJ 140.906, 

Viviane Tavares Leite Moreno - OAB:OAB/RJ 186.327

 Vistos.

Junte-se o alvará de levantamento 393940-5 devidamente assinado.

Após, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15922 Nr: 623-63.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:OAB/SP 126.504

 Vistos.

Considerando-se a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Consigno que o alvará de levantamento foi assinado, devendo a parte 

aguardar o regular processamento bancário.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44339 Nr: 1940-18.2016.811.0079

 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: VCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, Rafael Ferreira da Silva - OAB:GO 43.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos.

REF 104: GRADIOMAR ZILLIO JUNIOR, já qualificado nos autos, é terceiro 

estranho à lide e afirma que seu gado foi apreendido, indevidamente, em 

razão da ordem de busca e apreensão determinada nos autos.

Afirma que o gado foi adquirido em fevereiro de 2015, é terceiro 

adquirente de boa-fé e junta comprovação.

Muito embora o pedido formulado seja afeto à normativa prevista nos 

artigos 674 e seguintes do CPC (Embargos de Terceiro), conheço a 

petição formulada em razão da peculiaridade do caso concreto, 

especialmente em face do caráter REBUS SIC STANTIBUS da decisão 

proferida em sede de tutela de urgência (busca e apreensão) e 

necessidade de mitigação de eventuais danos provenientes do 

cumprimento da decisão.

A propósito, GRADIOMAR comparece a este Fórum de Ribeirão 

Cascalheira – MT pela segunda vez, narrando pessoalmente a situação 

ocorrida na sua propriedade.

Sem maiores obstáculos, observo primo ictu oculi que a documentação 

acostada aos autos (comprovante de transferência bancária do dinheiro 

para a compra dos animais) demonstra CLARAMENTE a qualidade de 

terceiro de boa-fé, devendo ser mantido na posse de seus semoventes, 

com a liberação da constrição.

Inclusive, considerando que a ordem de apreensão dos animais está 

extrapolando, claramente, a esfera das partes, atingindo terceiros, com 

potencialidade para afetar número indeterminado de pessoas (consta dos 

autos que o réu poderia ser comerciante de gado na região), SUSPENDO 

A DECISÃO PROFERIDA de busca e apreensão de semoventes.

Por fim, esclareço que a medida ATINGIU A SUA FINALIDADE, podendo a 

efetividade de – eventual – sentença favorável ser garantida por outras 

vias legítimas.

RECOLHA-SE O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, RESTITUINDO O 

GADO APREENDIDO DE GRADIOMAR ZILLIO JUNIOR.

No mais, aguarde-se a manifestação das partes a respeito da 

especificação de provas (a revelia não enseja necessariamente a 

procedência automática dos pedidos).

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30466 Nr: 370-36.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA DA MOTA, DANIEL 

MARQUES TRINDADE, Carlos Vinicius Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - 

OAB:11116/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do acusado Carlos 

Vinicius Lemes a se manifestar sobre as devoluções das Precatórias de 

fls. 231/236 e 251/253 e certidão de fls. 279/282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38354 Nr: 1058-90.2015.811.0079

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 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, no valor de R$ 537,00 (quinhentos e 
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trinta e sete reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da 

CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Monitório de Pagamento, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44585 Nr: 2057-09.2016.811.0079

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M DE BARROS - EPP, JOÃO MARQUEZ DE 

BARROS, POLIANA LUCIANA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/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 o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, 

para que ele cumpra o Mandado Monitório de Pagamento, 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

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 20/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando que a servidora Aparecida das Dores Gomes de Almeida, 

matricula 8911, designada para exercer a função de Gestora 

Administativo III, encontra-se em licença médica pelo período de 10(dez) 

dias, conforme atestado médico apresentado.

RESOLVE :

I – DESIGNAR o servidor Delmar Zanol, matrícula 8869, para Exercer a 

Função de Gestor Administrativo III Substituto, em face a licença médica da 

titular, no período de 10/04/2018 a 19/04/2018.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Pagamento do E. 

Tribunal de Justiça.

Rio Branco/MT, 10 de abril de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart. Juiz Substituta e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35445 Nr: 200-43.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Thiago Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERFERSON SANTANA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.102

 Autos n.º 200-43.2015.811.0052 - Código: 35445.

Vistos em correição.

Diante do retorno dos autos à 1ª Instância, realize-se o cálculo da pena de 

WELLINGTON THIAGO ESTEVES.

Após, vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35162 Nr: 82-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de guarda ajuizada por SHIRLEIDE CORDEIRO GOUVEIA 

em face de WILSEU DA SILVA AMARAL, visando regularizar a guarda de 

fato dos filhos menores L. G. A e L. G. A.

O Laudo do psicossocial à ref. 77 informa que:

“as crianças estão atualmente na residência da genitora, ambos 

apresentam estarem adaptados ao ambiente, relataram que sempre 

conviveram com a genitora e a avó materna. Relataram que alternam entre 

as residências da mãe e da avó. Demonstrando bom relacionamento com 

ambas.

Quanto ao genitor, não demonstra possuir vínculos com os filhos, desde 

que o casal se separou, o mesmo não tem feito mais contato”.

 Em manifestação, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da guarda provisória

das crianças em favor da Requerente SHIRLEIDE CORDEIRO GOUVEIA 

AMARAL, bem como requereu a intimação do Defensor Dativo nomeado 

para a defesa dos interesses da parte Requerente, para se manifestar 

sobre o atual paradeiro do Requerido.

Considerando que a guarda provisória será exercida pela própria mãe, no 

interesse de zelar pelos filhos, e considerando que, em se tratando de 

interesse de menor, o cuidado deve ser redobrado, e que o instituto 

“Guarda” é matéria bastante flexível, uma vez que visa o oferecimento de 

alternativas de proteção à criança e ao adolescente em diversas 

circunstâncias, e pode ser revogada a qualquer tempo, DEFIRO a guarda 

provisória das crianças L. G. A e L. G. A em favor da Requerente/mãe, 

SHIRLEIDE CORDEIRO GOUVEIA, mediante termo.

Intime-se o Defensor Dativo nomeado para a defesa dos interesses da 

parte requerente, à ref. 71, para manifestar sobre o atual paradeiro do 

requerido, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45631 Nr: 1724-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Marques de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Woleys Marco Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão, à ref. 52 , intime-se o advogado nomeado 

à ref. 26, a manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, VISTAS ao Ministério Público e venham-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11515 Nr: 811-06.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sérgio Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Alessandra Ferreira 

- OAB:OAB/MT 18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar, no prazo legal, 

tendo em vista o desarquivamento destes autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48620 Nr: 3237-10.2017.811.0052

 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: Vanderlei de Lima Calassara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia a data de 4 de maio de 2018, a partir da 

9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50192 Nr: 350-19.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aéslia Guedes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Brandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/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, no prazo 

legal, acerca da certidão de ref. 9.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43161 Nr: 407-71.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ...Se assim o for, NOMEIO, desde já, o Dr (a). CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado nesta ação, 

considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38365 Nr: 46-88.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir José de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ...Se assim o for, NOMEIO, desde já, o Dr (a). CÉSAR LUIZ BRANICIO DA 

SILVA, OAB/MT n. 21373, para que atue como advogado nesta ação, 

considerando que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37489 Nr: 912-33.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Maria da Conceição dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ...Em caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. ANDRÉ C. PAIVA – OAB/MT 

22398/0, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, atuar em 

favor do réu hipossuficiente, DEVENDO A SECRETARIA REMETER OS 

AUTOS PARA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO NA FORMA DO ART. 396-A 

DO CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31571 Nr: 24-35.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Luciano Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Nishiyama - OAB:12919 

MT, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 24-35.2013.811.0052 – Código 31571

Vistos em correição.

Em detida análise, defiro o pleito defensivo (ref. 09), pelo que DETERMINO 

que os autos aguardem em cartório até que transcorrido o PRAZO DE 30 

DIAS. Após, com a apresentação dos endereços atualizados, 

CONCLUSOS para designação de audiência de instrução e julgamento.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32364 Nr: 824-63.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeide de Laia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 824-63.2013.811.0052 – Código 32364

Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 26 DE JULHO DE 2018 

ÀS 13H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da última 

decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45099 Nr: 1459-05.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da manifestação de ref. 44, DEFIRO o pedido e DETERMINO:

1) Seja remetido os autos à contadoria judicial, para atualização do débito 

alimentar, devendo ser incluídos os valores das parcelas vencidas no 

curso da execução;

2) Após, voltem-me CONCLUSOS para análise dos outros pedid contidos 

na petição de ref. 44.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33094 Nr: 109-84.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Processo nº 109-84.2014.811.0052 – Código 33094.

Vistos em correição.
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Dê-se VISTA ao Ministério Público, para se manifestar quanto ao pedido da 

defesa, acostado às fls. 103.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44094 Nr: 886-64.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maiza Ferreira dos Santos, MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arão dos Reis Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:, 

Luiz Gabriel Martins - OAB:OAB/MT 2434-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do informado à ref. 45 e cota Ministerial ref. 51, determino que, 

intime-se o Executado para no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito 

alimentar ainda inadimplido, mais os que se vencerem no curso desta 

execução, provar que já o fez, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, por até três meses, conforme 

enunciado n.º 309 da súmula 309, do STJ:

 “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que se vencerem no curso do processo”.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vista a Exequente, e ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO.

ATENTAR-SE ao atual endereço do Executado ref. 53.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34743 Nr: 1270-32.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Soukef Campos, Elviro da Rocha Souza, 

Alzenir Jorge de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdio Palma Dias - 

OAB:MT-3523-A, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Processo nº 1270-32.2014.811.0052 – Código 34743.

Vistos em correição.

Em detida análise, DEFIRO “in totum” o pleito Ministerial de ref. 123, pelo 

que DETERMINO:

 1) Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Primavera do Leste/MT, 

visando a inquirição da testemunha EDILSON PEREIRA DA SILVA.

2) Junte-se a mídia audiovisual das audiências realizadas às fls. 927 (ref. 

108) e à fl. 777.

 Ainda em atenção à manifestação Ministerial, DESIGNO audiência para o 

dia 26 DE JULHO DE 2018, ÀS 13 HORAS, oportunidade em que se 

realizará a oitiva das testemunhas ADEMILSON LUIZ ROSA e VALDECIR 

TONDATTO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44971 Nr: 1383-78.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Barbosa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondiney Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o petitório ref. 41 e ainda cota Ministerial ref. 45, 

primeiramente determino a contadoria deste juízo que atualize o valor do 

débito alimentar.

Após, venham-me os autos CONCLUSOS para análise dos outros pedidos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36033 Nr: 414-34.2015.811.0052

 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): JWSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alexandre Alba 

Colucci - OAB:0

 Processo nº 141-34.2015.811.0052 – Código 36033

Vistos em correição.

Compulsando os autos, em que pese o pleito Ministerial de fls. 59, 

assevero que devido ao grande lapso temporal, o adolescente infrator J. 

W. S. M., nascido em março de 1999, já atingiu a maioridade.

 Assim, DETERMINO VISTA ao MPE para pugnar o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31580 Nr: 33-94.2013.811.0052

 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: Elzi Pires 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, acerca do 

retorno dos autos da 2ª instancia. Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33981 Nr: 833-88.2014.811.0052

 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: Municipio de Salto do Céu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Terraplanagem LTDA, Valdinei de 

Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan De Oliveira Souza - 

OAB:OAB/MT 4.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDINEI DE OLIVEIRA LOPES, Cpf: 

69809623100, Rg: 30626, brasileiro(a), casado(a), engenheiro civil. 

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: Ciência no Processo de Ação Civil Pública de 

Ressarcimento de Dano ao Patrimônio Público, de indisponibilidade de 

bens, de imposição de Sanções por atos de impropridade administrativa.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.DEFIRO a cota ministerial de fl. 

335v, pelo que DETERMINO: 1.A CITAÇÃO POR EDITAL do requerido, com 

o prazo de 20 (vinte) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do art. 

256ss, CPC.2.Após, não havendo manifestação de requerido, concluso 

para deliberações.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARYA SANTANA DE 

SOUZA, digitei.

Rio Branco, 12 de abril de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12764 Nr: 604-70.2010.811.0052

 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: Jesus Borges de Brito

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente 

acerca do RETORNO DOS AUTOS DA 2ª INSTANCIA. Nada mais

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 603-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Espinosa Vaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO ESPINOSA VACA, Cpf: 

91365902153, Rg: 1423149-2, Filiação: Miguel Vaca e Margarida Espinosa, 

data de nascimento: 24/08/1979, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), auxiliar de caldeira. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Processo que no dia 12/05/2014, por 

volta das 21:45 horas, na Rua Primavera, quadra 13, casa 39, Cohab 

Ciderlândia, em Lambari D' Oeste-Mt o acusado REGINALDO ESPINOSA 

VACA, com consciência e vontade, , de modo a configurar violência 

doméstica contra DENILSE PEREIRA MOREIRA, ameaçou causar mal injusto 

e grave a Vitima e sem motivo desferiu um tapa na perna da vitima, tendo 

esta pedido para parar com a agressão, pois estava sendo machucada, 

em seguida tentou enforca-la momento em que a vitima desvencilhou-se e 

deu um tapa na cara , derrubando a vitima, sobre a cama sendo ameaçada 

que se saisse para pedir socorro matava todo os da casa.

Despacho: DESPACHOVistos em correição.Defiro a cota ministerial de fls. 

168/169.Cite-se o acusado nos termos da decisão inicial.

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, MARYA SANTANA DE 

SOUZA, digitei.

Rio Branco, 12 de abril de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8941 Nr: 981-46.2007.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio Alves de Oliveira, Ivanei Soares da 

Silva, Deusimácio Jonas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANEI SOARES DA SILVA, Cpf: 

01947455117, Rg: 1.858.857-3, Filiação: Ivan Soares da Silva e Zenilda 

Gonçalves da Silva, data de nascimento: 20/05/1985, brasileiro(a), natural 

de Cristionopolis-MT, solteiro(a), desempregado. e atualmente em local 

incerto e não sabido DEUSIMÁCIO JONAS DA SILVA, Cpf: 01870455185, 

Rg: 1.856.031-8, Filiação: Gerson Mendes da Silva e Marina Joana da 

Silva, data de nascimento: 04/09/1984, brasileiro(a), natural de Rio 

Branco-MT, convivente, destilador.. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Visto etc..Dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso para manifestar-se sobre a certidão de fls. 

290.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, MARYA SANTANA DE 

SOUZA, digitei.

Resumo da Inicial: Consta do incluso autos de Processo que em 

22/10/2007, em horário indeterminado, em propriedade particular 

denominada Fazenda Flor do Campo, na Comunidade Boa União, situada 

na Zona Rural do Município de Lambari D' Oeste-MT, o acusado IVANEI 

SOARES DA SILVA, vulgo Cansilo, com evidente animus furandi, subtraiu, 

para si ou outrem, mediante escalada, coisa alheia móvel consistente em 

uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 32, marca boito, n.º 724846, 

de propriedade não determinada, por sua vez o acusado DEUSIMÁCIO 

JONAS DA SILVA, subtraiu um som automotivo, avaliado em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais), evandindo-se ambos do local.

Rio Branco, 12 de abril de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2226 Nr: 158-82.2001.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUIPE MATOGROSSENSE DE BALONISMO, 

SÉRGIO DE OLIVEIRA, PATRICE HENRI PERRAULT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2308/MT, Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos das normas legais, impusiono o feito para intimação do 

procurador da parte autora, para manifestar em 05 dias, sobre a 

devolução e certidão negativa da Carta Precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13360 Nr: 22-36.2011.811.0052

 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: Interligação Elétrica do Madeira S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlindo Tedeschi, Maria Muraro Tedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:MT - 

2.935-A

 Pelo exposto, REVOGO a nomeação do perito indicado retro e NOMEIO o 

(a) Perito (a) Drª Thayzzi Merlyn Baiocco Coutinho, engenheiro (a) 

agrônomo (a), residente e domiciliado (a) na Av. Getúlio Vargas, 2.130, 

S a n t a  I z a b e l ,  C á c e r e s / M T ,  C E P  7 8 2 0 0 - 0 0 0 ,  e - m a i l 

solofertilconsultoria@hotmail.com, telefone (65) 3224-1470/99947-5063, 

para realização da perícia e juntada do laudo independentemente de 

compromisso (artigo 466 do CPC), para responder os quesitos já 

apresentados pelas partes.1.Assim, REMETA-SE ao perito judicial 

nomeado, cópia dos quesitos formulados pelas partes (115/117 e 

135/136), a fim de que tome conhecimento destes e indique, em 05 (cinco) 

dias, a proposta de honorário bem como a data e horário para a realização 

da perícia. 2.Depois de indicados os honorários, INTIME-SE a parte autora, 

a fim de que deposite a quantia correspondente na Conta Única Judiciária, 

fazendo constar da intimação que o exame pericial em comento 
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realizar-se-á apenas mediante a efetivação de tal depósito, devendo ser 

liberado ao (à) perito (a) apenas 50% (cinquenta por cento) do valor antes 

da realização da perícia em questão. 3.Consigno que a perícia deverá ser 

realizada no imóvel serviente, devendo ser averiguada pontualmente pelo 

expert a área efetivamente abrangida pela servidão, a destinação 

econômica do imóvel, o grau de afetação e danos ao imóvel pela 

constrição. 4.Após a apresentação da data para realização da perícia, 

INTIMEM-SE as partes.5.Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o 

exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos apresentados.6.Com a Juntada do laudo pericial, 

INTIMEM-SE AS PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC).Após, tornem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12030 Nr: 1336-85.2009.811.0052

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Milanézi, Rosimeire Matos de Carvalho Milanezi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Aparecido Garcia, Argil José Félix da 

Silva, Maria José Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Milton Cézar de Borba - 

OAB:13.428, Rodrigo Gonçalves Pimentel - OAB:OAB/MT 16.250

 Vistos em correição.

Tendo em vista a suspensão da Defensora Pública, que estava 

patrocinando os interesses dos requerido AGIRL JOSÉ FELIX DA SILVA e 

MARIA JOSÉ TOLEDO DA SILVA (fl. 179), pelo expediente da Defensoria 

Pública militante nesta Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG 

de 01.09.2017, NOMEIO, como Defensor Dativo, o Dr. AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS OAB/MT 21.378, 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 fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE os requeridos para apresentarem memoriais finais.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30477 Nr: 320-91.2012.811.0052

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Tadeu Laurimier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Spaca Terrugi, Sílvio Alves Petrenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Giudicissi Cunha 

- OAB:OAB/PR19.757, Gustavo Veloso costa - OAB:60786

 Vistos, em correição.

Indefiro o pedido de fl. 334, pois a perícia já foi realizada, conforme 

certidão de fl. 330.

No que tange ao pedido de desconsideração dos quesitos apresentados 

pela parte requerida (fl. 331), indefiro, tendo em vista que ocorreu a 

preclusão do requerente para impugna-los, ademais, sendo o juiz o 

destinatário das provas, no momento da prolação da sentença será 

apreciado o incidente de falsidade documental.

 INTIME-SE o perito para proceder a juntada do laudo pericial, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 No mais, certifique-se o Sr. Gestor se a parte requerida foi devidamente 

intimada para efetuar o pagamento dos honorários periciais.

 Após, concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33489 Nr: 455-35.2014.811.0052

 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: Aparecida Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Rural do Noroeste de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da 

exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC/15, para:I. CONDENAR o Requerido ao pagamento à 

Requerente na importância de R$ 5.000,00 (CINCO MIL) a título de 

indenização por danos morais, cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso.II. CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de 

indenização por danos materiais a quantia de R$ 570,00 (QUINHENTOS E 

SETENTA REAIS), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida 

de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento 

danoso, qual seja, a efetiva retirada dos valores da conta bancária.Diante 

do exposto, CONDENO a parte ré ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15. 

Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51469 Nr: 885-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elaine Bento Vittorazzi da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em não tendo sido assegurado o direito à ampla defesa e 

demonstrado, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito 

alegado, posto que significativa probabilidade de lesão tanto a impetrante 

quanto às regras da Lei de Municipalidade, DEFIRO a medida LIMINAR para 

o fim de suspender o ato que deu motivo ao pedido e DETERMINO: 

1)Notificação da autoridade coatora, na pessoa do PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE/MT – EDIVALDO ALVES DOS SANTOS, 

bem como do MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE/MT, por meio do órgão de 

representação judicial (PROCURADORIA DO MUNICÍPIO) para que, NO 

PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, tomem as providências 

necessárias para a suspensão da medida e defesa do ato apontado como 

ilegal ou abusivo de poder, conforme teor do artigo 9º da Lei n. 

12.016/2009. 2)Tramitação do feito com prioridade para julgamento, nos 

termos do artigo 7º, § 4º, da Lei n. 12.016/2009.3)Após, VISTAS AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, para manifestação em PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 

10 (DEZ) DIAS, nos termos do artigo 12 da Lei n. 12.016/2009.4)Com ou 

sem o parecer do Ministério Público, façam-me conclusos para a 

decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30118 Nr: 1311-04.2011.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Corsina Santos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, e nos termos do r. 

despacho de fls 106, impulsiono estes com autos com a finalidade de 
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intimar a parte Embargada, para que, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar nos autos acerca do retorno do feito da 2ª Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 1195-61.2012.811.0052

 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: MBdS, RESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000, Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, e nos termos do r. 

despacho de fls. 134, impulsiono estes com autos com a finalidade de 

intimar o advogado DR. MARCELO BARROSO VIARO – OAB/MT 13.290A, 

da nomeação como Defensor Dativo nesta ação, nos termos do disposto 

no art. 303 da CNGC e a tabela vigente da OAB/MT, no importe de 02(dois) 

URH. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32152 Nr: 613-27.2013.811.0052

 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: Maura Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nps termos da Legislação vigente, impulsiono os autos para intimação do 

Procurador da autora para realização da perícia designada para o dia 

04/05/2018, á partir das 09:00 horas, a ser realizada no prédio do fórum, 

no endereço abaixo indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33873 Nr: 748-05.2014.811.0052

 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: João Roberto Antonio Ferreira

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, e nos termos do r. 

despacho de fls. 107, impulsiono estes com autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, para que, no prazo de 15(quinze) dias, especificar 

quais provas pretende produzir, ou ratificar as já existente no feito. Sob 

pena do silencio ser interpretado como desinteresse na produção de 

outras provas. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33773 Nr: 672-78.2014.811.0052

 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: Valmiro Gomes de Oliveira

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, e nos termos do r. 

despacho de fls. 134, impulsiono estes com autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, para que, no prazo de 15(quinze) dias, especificar 

quais provas pretende produzir, ou ratificar as já existente no feito. Sob 

pena do silencio ser interpretado como desinteresse na produção de 

outras provas. Nada mais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-41.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000188-41.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: MARIA 

SILVANA DOS SANTOS Parte REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado 

ao Id. 12573683/12573687, no processo acima indicado RIO BRANCO, 12 

de abril de 2018. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-04.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - MT0021373A 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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000130-04.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.966,64; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-86.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

manoel teixeira sobrinho (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - MT0015715S A 
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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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000131-86.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

24.850,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-56.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - MT0021378A 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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/06/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000133-56.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

12.722,38; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Tecnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XAVIER DE ARAUJO (REQUERENTE)

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - MT22398/O 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - 

MT22398/O 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/06/2018 Hora: 10:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000140-48.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

26.178,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-33.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VALENTIM FIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO)

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: DEYVISON BARRETO DE SOUZA - MT23202/O, 

MARCIO JOSE DA SILVA - MT0016225A 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: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/06/2018 Hora: 

0 8 : 0 0  ,  n o  e n d e r e ç o  a o  f i n a l  i n d i c a d o .  P r o c e s s o : 

1000141-33.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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, (assinado digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Tecnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-18.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI BARBOSA GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: DEYVISON BARRETO DE SOUZA - MT23202/O, 

MARCIO JOSE DA SILVA - MT0016225A 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: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/06/2018 Hora: 

0 8 : 3 0  ,  n o  e n d e r e ç o  a o  f i n a l  i n d i c a d o .  P r o c e s s o : 

1000142-18.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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, (assinado digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-03.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VITORIA GUILHERME FIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO)

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogados 
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do(a) REQUERENTE: DEYVISON BARRETO DE SOUZA - MT23202/O, 

MARCIO JOSE DA SILVA - MT0016225A 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: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/06/2018 Hora: 

0 9 : 0 0  ,  n o  e n d e r e ç o  a o  f i n a l  i n d i c a d o .  P r o c e s s o : 

1000143-03.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

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, (assinado digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VITOR DE OLIVEIRA (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000145-70.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 10.188,21; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) 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, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-92.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 12 de abril de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - MT0015715S 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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/06/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000150-92.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

16.364,04; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010328-49.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, para a parte EXECUTADA: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, opor Embargos à 

Execução. RIO BRANCO, 12 de abril de 2018. MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-44.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010393-44.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

19.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GISELE DE SOUZA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Senhor(a): REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito (CALCULO ANEXO) 

ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez 

por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil, 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. Despacho/Decisão: Sentença 

anexa. RIO BRANCO, 12 de abril de 2018. Atenciosamente, (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33560 Nr: 509-98.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, e nos termos do r. 

despacho de fls. 69, impulsiono estes com autos com a finalidade de 

intimar o advogado DR. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21378, 

da nomeação como Defensor Dativo nesta ação, nos termos do disposto 

no art. 303 da CNGC e a tabela vigente da OAB/MT, resolução nº 96/2007.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 79816 Nr: 398-38.2018.811.0032

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Claudina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação apresentada pela parte autora de ( Ref. 11) 

foram apresentada dentro do prazo legal. Nos termos da legislação 

vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o autor para impugnar a contestação no prazo de (15) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79713 Nr: 351-64.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação apresentada pela parte autora de ( Ref. 09) 

foram apresentada dentro do prazo legal. Nos termos da legislação 

vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o autor para impugnar a contestação no prazo de (15) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 79655 Nr: 332-58.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Chagas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Contestação apresentada pela parte autora de ( Ref. 07) 

foram aoresentada dentro do prazo legal. Nos termos da legislação 

vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o autor para impugnar a contestação no prazo de (15) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 74224 Nr: 2037-28.2017.811.0032

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Augusta Rondon Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Expedito Félix da Silva, Aparecido 

Belchior, Jucilene Joaquim Cosme Nunes, Edite Neres Belchior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO CORREA 

RIBEIRO - OAB:7991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono e intimo o autor para efetuar o preparo ou retirada 

da precatória, para expedição de precatória de cobrança da Fazenda 

Pública Estadual e Federal,no prazo de 05 (cinco)dias.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75707 Nr: 527-48.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICADOS TRABALHADORES DE COMBATE A 

ENDEMIAS DO ESTADO DE MT , WILSON APARECIDO CARVALHO CUTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 39: DEFIRO o pedido ministerial e DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 18 de julho de 2018, às 15h00min.

 Intimem-se as partes, para que compareçam na data aprazada.

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79550 Nr: 239-66.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE FERREIRA DO NASCIMENTO, FELIPE 

FOGAÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Certifico que conforme determinação judicial REF34, e nos termos da 

Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado Leandro 

Manoel Franco Marques, OAB/MT 22.947 (Tel: 99974-4305 ou 

99285-6164) como Defensor Dativo da parte requerida, o acusado 

Geovane Ferreira do Nascimento, 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.: 84879 Nr: 315-56.2018.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VIANA RAMALHO, MARIA SILZA VIANA 

RAMALHO, OSIEL VIANA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de CÍCERO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo as petições de ref. 05 e 09 como emendas da inicial.

 Nomeio o Requerente, Sr. Daniel Viana Ramalho, como inventariante.

Intime-se o Inventariante, por meio de suas advogadas, para acostar aos 

autos certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal, em nome do Inventariado, bem como o 

comprovante de recolhimento do imposto devido ou de sua isenção, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Notifique-se o Ministério Público.

Após, conclusos para homologação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85346 Nr: 516-48.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECQA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA aventada, para 

FIXAR a título de alimentos provisórios o valor equivalente à 30% (trinta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023613/4/2018 Página 663 de 691



por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente correspondente à R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir 

da citação, devendo ser depositado/pagos até o dia 10 (dez) de cada mês 

e/ou diretamente a genitora da parte Requerente, mediante recibo ou em 

conta bancária a ser indicada nos autos.Considerando que de acordo com 

o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 15/05/2018 às 10:30 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84087 Nr: 2296-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELY DIAS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça no valor de 

R$325,00(trezentos e vinte e cinco reais). Para tanto, a parte requerente 

deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de complementação de 

diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de 

guias online > diligencias > emissão de guia complementação de diligencia 

- http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84085 Nr: 2295-72.2017.811.0053

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WENDER LÓRIS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TRINDADE RIBEIRO - 

OAB:21358/O, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Deste modo, acolho a instauração do incidente de insanidade mental 

do reeducando (nestes autos), bem como DETERMINO a realização de 

perícia.A perícia será realizada no dia 18.04.2018 às 13h00min, no PSS 

Manoel Julho, próximo ao presídio militar, desta comarca, a ser realizado 

por médico psiquiatra. Deverá ser averiguado se o requerido é possuidor 

de alguma patologia capaz de gerar sua inimputabilidade, conforme 

disciplina o art. 26 do CP. Para tanto, deverão ser respondidos os 

seguintes quesitos:1.O requerido possui doença mental? Qual? Desde 

quando?2.O requerido possui alguma perturbação mental?3.O requerido 

possui desenvolvimento mental completo?4.O requerido possui 

desenvolvimento mental retardado?5.Em caso positivo, a doença mental, 

desenvolvimento incompleto ou retardado ou a perturbação psíquica 

existiam à data da infração, ou a ela é superveniente?6.No dia dos fatos, o 

requerido tinha a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta? 

7.A capacidade mencionada no item anterior era plena?8.No dia do fato, o 

requerido tinha a capacidade de determinar-se conforme esse 

entendimento?9.A capacidade mencionada no item anterior era plena?10.O 

requerido possui, atualmente, capacidade de entender o caráter ilícito da 

sua conduta?11.Existe algum tipo de tratamento recomendado ao 

requer ido?12.Acrescentar  outras in formações que ju lgar 

pertinentes.COMUNIQUE-SE ao Diretor da Unidade prisional militar desta 

comarca para providenciar o comparecimento do reeducando na pericia 

no dia, horário e local indicado. COMUNIQUE-SE, imediatamente, pelo meio 

hábil mais célere, ao advogado do reeducando.PROCEDA-SE o 

apensamento desta ação com a de nº 2214-26.2017.811.0053 (Cód. 

83960). ENCAMINHE-SE cópia da denúncia, sentença e laudos periciais já 

realizados para o PSS Manoel Julho, de modo a auxiliar na perícia a ser 

realizada.Ciência ao MPE.Intime-se o reeducando.Cumpra-se, COM 

MÁXIAM URGÊCIA.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 141-47.2018.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA 

APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, Vinicius Kenji Tanaka - OAB:20773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Felicio Giocomini 

Rocco - OAB:, Gabriel Felicio Giocomini Rocco - OAB:246.281, 

Natália Diniz da Silva - OAB:289 565

 ....É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Como é cediço, o art. 300 do 

Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca.In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes.Os fatos são verossímeis, já que 

poderão, se efetivamente comprovados, ensejar a anulação do ato jurídico 

perpetrado pelo i. Tabelião local.Neste prisma, impende considerar a 

cognição sumária, neste momento processual, que deve pautar o 

Magistrado.O risco de grave dano parece inescondível.Isto porque são 

cediças as mazelas que poderão sofrer o requerente, e eventuais 

terceiros que, porventura, venham amealhar o imóvel em hasta.No mais, 

também importa consignar que não serão suspensos os andamentos 

processuais da lide principal, a qual seguirá seus trâmites normais. 

Apenas se se averbará a existência desta demanda na matrícula do 

imóvel litigioso.Sendo assim, também se encontra presente o risco de 

grave dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pelo 

requerente na prefacial.....Mister, por cautela, a concessão de liminar 

vindicada.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido 

liminar deduzido por HE Participações Ltda, para DETERMINAR a 

averbação da existência da presente ação judicial às margens da 

matrícula n.º 5.495 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio de 

Leverger/MT.Tendo em conta a escassez de funcionários, bem assim a 

invencível carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO.No mais, dada a contestação já encartada aos autos, 

DIGAM as partes se há outras provas a serem produzidas, no prazo de 10 

(dez) dias, justificando-as.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 141-47.2018.811.0053

 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: HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA 

APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, Vinicius Kenji Tanaka - OAB:20773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Felicio Giocomini 

Rocco - OAB:, Gabriel Felicio Giocomini Rocco - OAB:246.281, 

Natália Diniz da Silva - OAB:289 565

 Vistos etc.

Reporto-me à decisão de Ref. 05.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 141-47.2018.811.0053

 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: HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA 

APARECIDA CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970, Vinicius Kenji Tanaka - OAB:20773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Felicio Giocomini 

Rocco - OAB:, Gabriel Felicio Giocomini Rocco - OAB:246.281, 

Natália Diniz da Silva - OAB:289 565

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de diferimento de custas ao final do processo.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o pagamento da taxa judiciária, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-37.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO RUBENS FERNANDES (REQUERIDO)

DANIEL BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

IZABEL CAMPOS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 12 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13145 Nr: 839-18.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO LOPES MERÍZIO, ELIDIO MERIZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - 

OAB:MT 9715-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Cuida-se de ações que estão suspensas há mais de 10 (dez) anos sem 

que a parte autora promova o necessário ao andamento do feito, 

quedando-se inerte em face da comunicação processual em comento, 

feita com as advertências legais pertinentes.

É o sucinto relato.

Decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua extinção, 

em virtude da inércia da parte demandante.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86753 Nr: 906-73.2012.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVETE APARECIDA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DA SILVA MARTINS, ANA PAULA 

VERÔNICA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ARAPUTANGA - MT - OAB:ARAPUTANGA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 906-73.2012.811.0039

CÓDIGO Nº 86753

Vistos.

Tendo em vista que nos autos não houve a citação da requerida (genitora) 

e o endereço informado não foi encontrado, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa do seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias informe o 

endereço atualizado da requerida.

Intime-se.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50111 Nr: 1897-80.2011.811.0039

 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: NEIDE ZAMPIERI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a NEIDE 

ZAMPIERI DOS SANTOS, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por 

idade, desde a data da citação 30/03/2012, considerando que o 

requerimento administrativo era prescindível à época da propositura da 

ação.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, será devida a correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após, proceda-se com a liquidação da sentença. 

Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos, 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os autos.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 11 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 10767 Nr: 224-62.2005.811.0039

 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: HAMILTON PEREIRA PARDINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:2712, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:20098/A

 Vistos.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.
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Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas, assim, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, e DETERMINO 

o arquivamento definitivo dos autos, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 3759 Nr: 755-27.2000.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas, assim, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, e DETERMINO 

o arquivamento definitivo dos autos, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1649 Nr: 512-93.1994.811.0039

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON MAURO DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:89341 OU 4588-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO 

- OAB:MT-1.459-A

 Vistos.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas, assim, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, e DETERMINO 

o arquivamento definitivo dos autos, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31 Nr: 408-62.1998.811.0039

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOUZA DE ASSUNÇÃO, SENHORINHA SOARES 

DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBRÓSIO PAZETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE - 

OAB:MT-3.400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A

 Vistos.

Cuida-se de ação que está arquivada provisoriamente por pendência de 

custas processuais há mais de 10 (dez) anos.

Embora devidamente intimada a parte condenada para o pagamento de tais 

pendências, quedou-se inerte.

Assim, conforme determinação do artigo 355 da CNGC/MT, que dispõe:

“Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais inadimplidas, o 

Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de ofício, 

determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório distribuir, não 

se aplicando o art. 352 da CNGC.

Parágrafo único. O prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o 

devedor foi intimado para recolhimento das custas judiciais.”

Nesta toada, DECLARO de ofício a prescrição dos créditos referentes as 

custas judiciais inadimplidas, assim, JULGO EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, e DETERMINO 

o arquivamento definitivo dos autos, com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1210 Nr: 260-51.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1137 Nr: 178-20.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CAIRES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1130 Nr: 173-95.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1166 Nr: 193-86.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1131 Nr: 174-80.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 445 Nr: 17-49.1994.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA AMBRÓSIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1261 Nr: 287-34.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADISBEL G. DIST. EXP. BEBIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1185 Nr: 235-38.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABINER DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24558 Nr: 181-18.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PEÇAS 

P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1301 Nr: 19-43.1999.811.0039

 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: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR VIEIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO FIGUEREDO PEIXOTO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1209 Nr: 259-66.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIVANO NUNES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1139 Nr: 180-87.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA AMBRÓSIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50151 Nr: 1938-47.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GILSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21327 Nr: 1534-64.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 5137 Nr: 662-30.2001.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 206 Nr: 294-94.1996.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - 

OAB:MT-3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 205 Nr: 293-12.1996.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - 

OAB:MT-3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68069 Nr: 536-52.2016.811.0039

 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: JSDS, GILMAR FERREIRA DOS SANTOS, AGEANE 

SANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 84372 Nr: 4598-04.2017.811.0039

 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: ENEDIO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEN MENEZES BARRANCO - 

OAB:15667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84208 Nr: 4555-67.2017.811.0039

 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: MARÍLIA NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72457 Nr: 2404-65.2016.811.0039

 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): PRPDNJ, WFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 2404-65.2016.811.0039

CÓDIGO 72457

Vistos.

Compulsando aos autos, verifica-se a existência de audiência designada 

para a data de 04.04.2018. Ademais, por meio do ofício (anexo) nº 

074/2018 - Promotoria de Justiça foi informada a impossibilidade de 

comparecimento do membro do Ministério Público à audiência designada 

para esta data.

Considerando a complexidade do feito e a imprescindível necessidade da 

oitiva do i.Parquet, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nos 

autos para o dia 07 de agosto de 2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes quanto a redesignação da presente solenidade.

Consigno que havendo comparecimento das partes e seus procuradores 

(caso não intimados), estes deverão dirigir-se à Secretaria da Vara Única 

e sairão intimados da presente redesignação.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80232 Nr: 2421-67.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE PAULA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Considerando que o autor do fato manifestou na resposta à acusação 

pela não aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, 

designo audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o dia 

21 de junho de 2018, às 16h30min, oportunidade em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Intimem as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem a que exerça função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Cumpra-se, providenciando, intimando e expedindo o necessário.

Saem os presentes intimados.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu Dayane 

Cristina do Nascimento, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

Carina Sfredo Dalmolin

 Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86038 Nr: 624-22.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CRAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELISE SIMONE DE MELO 

ANDRESSA - OAB:135.328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 624-22.2018.811.0039.

Código nº. 86038.

Vistos.

Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito.

Designo audiência de instrução para o dia 23 de abril de 2018, a 

realizar-se às 13h30min, devendo as testemunhas arroladas pela parte 

autora serem intimadas para comparecer à solenidade, com as 

advertências legais.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/
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[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PAULO GUILHERME DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Tendo em vista o pleito em ID. 6853962, constando o valor devido pelo 

requerido, DETERMINO a intimação da parte promovida para que 

manifeste-se aos autos, com prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de abril de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-51.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010184-51.2015.8.11.0039; Valor causa: R$ 8.249,01; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PAULO GUILHERME DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Tendo em 

vista o pleito em ID. 6850049, constando o valor devido pelo requerido, 

DETERMINO a intimação da parte promovida para que manifeste-se aos 

autos, com prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 06 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010197-16.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ROBSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010197-16.2016.8.11.0039; Valor causa: R$ 1.124,83; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: REINALDO ROBSON DOS SANTOS 

Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência satisfativa. Citado o requerido para cumprimento da obrigação 

no prazo legal, quedou-se inerte, assim, houve pedido para o imediato 

bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta bancária 

para a satisfação do crédito do Exequente. Informou a exequente em ID. 

10666993 tratar-se se crédito no valor de R$ 313,08 (trezentos e treze 

reais e oito centavos), título que executa no presente momento. O pedido 

deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor 

executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que 

se torne inócua. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, 

e penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado (CNPJ 

03.507.415/0005-78) no valor de R$ 313,08 (trezentos e treze reais e oito 

centavos). Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada 

pelo Sistema Bacenjud na data de 03/04/2018 e, em resposta obtida em 

09/04/2018 (conforme documento em anexo) o executado possuía saldo 

positivo, motivo pelo qual houve o bloqueio integral da ordem. Intimem-se 

as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 10 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-23.2013.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE CRISTINA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MAIA OAB - MT24319/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Em observância à manifestação de ID 11264130 determino a 

atualização dos dados da parte autora apresentados pelo D. Causídico, 

bem como intimação da exequente para que se manifeste, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca do que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 12 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-43.2011.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010116-43.2011.8.11.0039 REQUERENTE: 

ROBERTO CARLOS ROSA REQUERIDO: ADAILTON DE SOUZA SILVA 

Vistos. Intime-se a parte exequente para informar nos autos o CPF da 

parte executada, bem como já apresentar cálculo atualizado dos valores 

devidos no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 12 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-27.2012.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MACEDO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON MARCOS LONGATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

Vistos. Em observância à certificação de Id. 10601707 que informou não 

haver sido a parte devidamente intimada da sentença prolatada nos 

presentes autos, DETERMINO sua imediata intimação para que tome 

ciência da sentença e cumpra as determinações judiciais voluntariamente. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de abril de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-47.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SUELAINE RAMOS DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010085-47.2016.8.11.0039 REQUERENTE: 

SUELAINE RAMOS DOMICIANO REQUERIDO: MATEUS VIEIRA DA SILVA 

Vistos. Em observância ao ID. 9704601 intime-se a exequente para que 

junte memória de cálculo atualizada do valor a ser executado. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de abril de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010250-70.2011.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA GONCALVES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CHAVES CARNEIRO NEUMANN HAMMES OAB - MT0010650A 

(ADVOGADO)

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE ENXOVAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010250-70.2011.8.11.0039 EXEQUENTE: FATIMA 

APARECIDA GONCALVES SANTOS EXECUTADO: VALE ENXOVAIS 

Vistos. Trata-se de ação Declaração de Inclusão Indevida no Cadastro de 

Restrição ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Antecipação de Tutela e Inversão do Ônus da prova em que lhe move 

FATIMA APARECIDA GONÇALVES SANTOS em face de VALE ENXOVAIS 

todos devidamente qualificados. O exequente peticionou em ID. 5219572 

para que seja averbada no prontuário do veículo a restrição judicial, 

através do sistema RENAJUD em nome da parte executada. É o breve 

relato. Fundamento e decido. O sistema Renajud é um sistema on-line de 

restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo 

real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive 

registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais — 

http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. Dito isso, DEFIRO o requerimento 

apresentado pela parte exequente. Outrossim, informo que em consulta 

junto ao sistema RENAJUD efetuada na presente data, a pesquisa não 

retornou resultado, não sendo localizados veículos no CNPJ 

02.995.064/0001-03. Assim sendo, intime-se a parte exequente para que 

se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias requerendo o que entender de 

direito. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de abril 

de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91866 Nr: 1244-82.2016.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS SANGALETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DANTAS DE OLIVEIRA, CARTÓRIO 1° 

OFÍCIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI 

NOGIRI - OAB:43486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando atentamente os autos , constatei a informação da 

homologação do acordo nos autos 91857 – que tramitava na Vara Única 

desta Comarca -, bem como verifiquei que em 17/07/2017 fora 

protocolizado o Ofício nº 054/2017, oriundo do Cartório de Registro de 

Imóveis, informando que a matrícula nº 7.814, originada da matrícula 

nº12.107, fora encerrada. Outrossim, no mesmo ofício consta informação 

das necessárias averbações na matrícula nº 2.330. Posto isso e em razão 

da flagrante perda do objeto da presente, JULGO EXTINTO este Pedido de 

Providências sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109354 Nr: 1625-22.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN ESTER LENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra na forma deprecada e expeça-se o necessário, servindo esta 

de mandado.

2. Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 388, parágrafo 

único).

3. Informando o Sr. Oficial de Justiça que a parte citanda possui domicílio 

certo noutra comarca e tendo em vista a natureza itinerante da deprecata, 

com as cautelas legais, encaminhem-na e informe à Origem.

4. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

 Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72058 Nr: 1608-93.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:13907-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

manifestarem-se nos autos acerca do fim do prazo concedido para 

suspensão do feito determinado em r. decisão de fls. 105/106, na data de 

08.08.2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71837 Nr: 1387-13.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO VALMOR LAZZAROTTO, FÁTIMA 

TERESINHA HONAISER LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado
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de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71579 Nr: 1129-03.2012.811.0078

 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: CEREALISTA LONDRINA LTDA, RAFAEL DE OLIVEIRA 

FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISANDRO MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O, HAROLDO QUARESMA CASTRO - OAB:13085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se o Senhor Gestor Geral o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 85/87.

Após, remeta-se ao arquivo conforme comando sentencial.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30652 Nr: 1728-49.2006.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O, VICTOR PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, ELLY CARVALHO JÚNIOR - OAB:6132-B

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimem-se as 

partes para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38441 Nr: 733-94.2010.811.0078

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o resultado negativo do leão realizado, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105212 Nr: 4213-36.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos formulada por Katiane Rosa de 

Sousa em favor da criança KAYOANY KAROLAYNE SOUSA CRUZ e 

MARCOS LUAN SOUSA DA CRUZ, em face de VALDINEI MIGUEL DA 

CRUZ, todos devidamente qualificados nos autos.

Audiência de Conciliação realizada em 24 de janeiro de 2018 na qual as 

partes entabularam acordo.

Parecer Ministerial favorável à homologação do acordo, consoante 

referência nº 25.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Na hipótese, as partes de comum acordo requerem a homologação do 

acordo nos seguintes termos:

Extrai-se do acordo entabulado entre as partes que o genitor arcará com 

pagamento de pensão alimentícia à razão de 31,45%(trinta e um vírgula 

quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, além de 50% das despesas 

extraordinárias que houverem.

 Acordaram ainda que a guarda continuará com a genitora e o direito de 

visita será exercido de forma livre pelo genitor.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Intimem-se as partes e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 29493 Nr: 775-85.2006.811.0078

 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 OTILIA DE PAULA LEITE, MMSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL SILVÉRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT, 

HELEN VANESSA OLIVEIRA RITT ZANCHIN - OAB:9656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Consoante o teor da petição de fls. 120/121, intime-se a requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a certidão negativa de débitos 

estaduais expedida pela PGE/MT (não o mero espelho extraído dos sítios 

eletrônicos).

 Outrossim, intime-se a requerente para comprovar o recolhimento do 

ITCMD.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36912 Nr: 1744-95.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211648

 Vistos etc.

 Tendo em vista a existência de sentença e acórdão nos presentes autos, 

bem como decisão final no cumprimento de sentença, deixo de apreciar a 

petição de fls. 619 e 623.

 Intime-se o requerido para se manifestar acerca da petição de fls. 

600/602, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73872 Nr: 1416-29.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MUFFATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcelo augusto sella - 

OAB:38404/PR, ROBERTO WYPYCH JUNIOR - OAB:9134/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões.

III - Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 8491 Nr: 145-97.2004.811.0078

 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: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE VIEIRA, ESPÓLIO DE PEDRO 

ROCHA VIEIRA, MARTA LEITE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238-MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:33.571 PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, LEONARDO ROSSATO - 

OAB:8810-B/MT, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:MT 13706

 Vistos etc.

Tendo em vista o resultado negativo do leilão realizado, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dia.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109377 Nr: 1640-88.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTES JÚNIOR - OAB:17.550, PEDRO 

WILSON A. O. AMADOR - OAB:, WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 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.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106712 Nr: 4890-66.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias dos Santos Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAS CORREIA ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA, Imobiliaria Joia LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça. Contudo, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.O novo 

CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o pedido, 

deve-se facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo, o que fora feito anteriormente e, da análise dos 

autos, verifico que a hipossuficiência da parte autora não restou 

comprovada.Com efeito, o autor não trouxe aos autos documentação 

suficiente para que este Juízo verificasse sua hipossuficiência. Nesse 

sentido entende a jurisprudência dominante, vejamos:“PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS 

CUSTAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso presente, o 

recorrente não produziu qualquer prova de sua situação econômica, 

capaz de autorizar a concessão do benefício pleiteado, não sendo 

suficiente a simples declaração de pobreza. 2. Deve-se ainda levar em 

consideração a natureza da lide, a qual, no contexto em análise, não 

revela hipossuficiência financeira do agravante, porquanto o objeto é de 

valor incompatível com a presunção de pobreza, tratando-se de veículo 

com elevado valor de financiamento. 3. No presente caso, tendo em vista 

que o agravante possui lastro para obter financiamento em elevado 

montante, é de se presumir que possua condições de arcar com os ônus 

do processo. 4. Agravo conhecido e improvido, com a manutenção in 

totum da decisão recorrida”.Desse modo, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.INTIME-SE o Requerente para recolher as custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 102, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106458 Nr: 4774-60.2017.811.0078

 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: VF, LFTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes com as 
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ressalvas efetuadas no tópico acima no tocante aos valores, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.Transitada em Julgado, 

expeça-se Ofício ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), 

para que sejam adotadas as providências necessárias à averbação na 

certidão, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes.Após, cumpridas 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109291 Nr: 1571-56.2018.811.0078

 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 EUNICE FERREIRA VILAS BOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 I do CPC/2015 JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para que seja expedido em favor de MARIA 

EUNICE FERREIRA VILAS BOA o competente alvará judicial para:I - 

levantamento TOTAL de valores depositados a título FGTS, PIS e 

POUPANÇA, em nome de CRISTIANO MASSAROLI FILHO (CPF: 

035.774.671-69), PIS/PASEP/NIT: 133.62344.40-1, acrescido das 

correções pertinentes junto a Caixa Econômica Federal.Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação.CONDENO a 

requerente ao pagamento das custas, despesas e taxas judiciais, que 

deverão ser calculadas sobre o valor da causa, bem como deverá 

comprovar nos autos o pagamento no prazo de 10(dez) dias após o 

levantamento dos valores.Por outro lado, transcorrido o prazo de 30(trinta) 

dias após a data desta sentença, não comprovado nos autos o pagamento 

das custas, despesas e taxas judiciais, DETERMINO que seja a requerente 

inscrito em Protesto caso o saldo do valor devedor que somados Custas 

Judiciais mais Taxas Judiciária não ultrapassem o valor de R$ 1.000,00( mil 

reais) consoante Provimento nº 88/2014 CGJ e Instrução Normativa nº 

10/2014/PRES, ou inscrito na Dívida Ativa se o saldo valor devedor que 

somados Custas Judiciais mais Taxas Judiciária ultrapassem o valor de R$ 

1.000,00,(mil reais) consoante Provimento nº 40 e 80/2014 CGJ e 

Instrução Normativa nº 09/2014 Pres.Expeça-se o competente 

Alvará.Certificado o trânsito em julgado, e escoado o prazo para 

pagamento das custas e taxas judiciárias, após efetuadas todas as 

determinações acima, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109069 Nr: 1416-53.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VIEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-52.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NEW CELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CELULARES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN 08124705917 (EXECUTADO)

ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na sede deste Juizado para o dia 29/05/2018 

Hora: 14:00 horas.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27256 Nr: 524-33.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Correa Sansana, Rosecleia dos Santos 

Sansana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudetino Paes de Almeida

 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: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 Vistos.

 Considerando que as partes postularam pela produção de prova em 

audiência (fls. 141/143), DECIDO:

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de setembro 

de 2018, às 15horas.

Outrossim, verifica-se que as partes informaram que as testemunhas 

comparecerão à audiência independentemente de intimação.

Em que pese a parte requerida ter solicitado a expedição de carta 

precatória para inquirição da testemunha Anderson José da Silva, 

verifica-se de fl. 141 que constou seu endereço como sendo na Comarca 

de Tabaporã-MT.

Assim sendo, intime-se a parte requerida para que indique para qual 

Comarca deve ser expedida carta precatória para inquirição da 

mencionada testemunha, indicando igualmente seu endereço atualizado.

Após, caso seja apresentado endereço em comarca diversa expeça-se 

carta precatória para inquirição da testemunha Anderson José da Silva.

 Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28632 Nr: 1301-18.2017.811.0094

 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
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 PARTE AUTORA: TEREZA JESUS DOS SANTOS TUNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:MT/13.218-B, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de INTIMAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", duas vezes para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28632 Nr: 1301-18.2017.811.0094

 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: TEREZA JESUS DOS SANTOS TUNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:MT/13.218-B, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para que COMPROVE O PAGAMENTO das guias de distribuição 

das CARTAS PRECATÓRIAS expedidas nos autos, para as Comarca de 

Sinop - MT e Juara-MT, visando a intimação dos herdeiros, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30056 Nr: 1-84.2018.811.0094

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortão Indústria e Comércio de Madeiras 

Serradas e Beneficiadas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu procurador, para manifestar acerca dos documentos juntado ás 

fls.25/26, requerendo o que de direito, para o regular prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10389 Nr: 15-49.2010.811.0094

 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: Itapeva I I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:126.504 OAB/SP, Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti 

- OAB:17.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgar da Cunha Bueno 

Filho - OAB:OAB/MT 13604-A

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda à retirada da carta precatória 

expedida nos autos, para distribuição na Comarca de IGUATEMI-MS. 

Outrossim, deverá o Requerente comprovar a distribuição da missiva no 

referido juízo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10420 Nr: 46-69.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudi Oliveira, José Claudi Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CLAUDI OLIVEIRA, Cpf: 

65684478972, brasileiro(a), casado(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: 26/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSÉ CLAUDI OLIVEIRA e 

JOSÉ CLAUDI OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de falta de recolhimento - ICMS estimativa, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8947/2009.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.796,39

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62185 Nr: 549-67.2018.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO PEREIRA PARENTE, Cpf: 

03649396130, Rg: 21891664, Filiação: Maria do Carmo Pereira Parente e 

Afonso de Souza Parente, data de nascimento: 19/11/1983, brasileiro(a), 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO da(s) Parte(s)\b0 , acima qualificada(s), \b para 

ciência das medidas protetivas impostas\b0 , de acordo com decisão 

abaixo e/ou anexa: \tab\line\tab\b 1) \b0 Proibição do agressor de 

aproximar da ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite 

mínimo de distância de 200 (duzentos metros) entre estes e o agressor; 

\tab\line\tab\b 2) \b0 Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; \tab\line\tab\b 3) \b0 

Proibição de frequentar a residência da ofendida e seu trabalho, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida; \tab\line\tab\b 4) 

\b0 Afastamento do agressor do lar, que, acompanhado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, deverá, pelo período suficiente, retirar seus pertences pessoais 

da residência. Caso o Sr. Oficial constate a necessidade, defiro, desde já, 

a requisição de reforço policial para cumprimento da medida. \tab\line\b 

Advertências: Em caso de descumprimento de quaisquer dessas medidas 

ensejará a decretação de sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 

11.340/2006).\tab\line

Despacho/Decisão: AUTOS Nº 549-67.2018.811.0108 (Código 

62185)VÍTIMA: Fabiane Vitolino da SilvaINDICIADO: Sandro Pereira 

ParenteMEDIDA PROTETIVAV I S T O S.Cuida-se de pedido de aplicação 

de medidas protetivas em favor de Fabiane Vitolino da Silva, alegada vítima 

do crime de ameaça, praticado em situação de violência doméstica por seu 

amásio Sandro Pereira Parente.Relata a vítima que convive com o 

requerido há aproximadamente 15 dias, porém, por ele fazer uso 

excessivo de álcool, pediu que saísse da casa em que estavam 

residindo.Afirma que por esse motivo ele pediu que ela lhe devolvesse o 

valor pago pelo aluguel e, diante da sua negativa, trancou a porta da casa 
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e a ameaçou com uma faca, dizendo que não iria sair do imóvel.Aduz, por 

fim, que conseguiu sair do imóvel e pedir ajuda aos vizinhos, razão 

porque, temendo por sua vida, requer a aplicação de medidas protetivas 

de urgência.É o relato.[...] Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da 

denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) concedo à ofendida 

as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao ofensor, SANDRO 

PEREIRA PARENTE, as seguintes medidas de urgência:1)Proibição do 

agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos metros) entre estes 

e o agressor; 2)Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3)Proibição de 

frequentar a residência da ofendida e seu trabalho, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida;4)Afastamento do agressor do 

lar, que, acompanhado pelo Sr. Oficial de Justiça, deverá, pelo período 

suficiente, retirar seus pertences pessoais da residência. Caso o Sr. 

Oficial constate a necessidade, defiro, desde já, a requisição de reforço 

policial para cumprimento da medida.Por fim, deixo de aplicar as demais 

cautelares, posto que inexistem nos autos provas da necessidade de tais 

providências.Intime-se a requerente pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a de que, caso SANDRO descumpra qualquer das medidas 

acima impostas, deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou 

mesmo o Fórum local para a adoção das medidas pertinentes.Intime-se o 

requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de 

quaisquer dessas medidas ensejará a decretação de sua prisão 

preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006). Servindo a presente decisão 

de mandado de prisão. Caso não seja encontrado, intime-o por edital.Insta 

consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas 

a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art.22, § 1º).Cientifique-se 

a Autoridade Policial.Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 

11.340/2006, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome 

ciência desta decisão.Cumpra-se servindo a presente decisão de 

mandado e ofício, no que couber.Tapurah/MT, 09 de março de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE 

SCHULTZ, digitei.

Tapurah, 11 de abril de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51434 Nr: 266-15.2016.811.0108

 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): ELSO JOSÉ TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276-PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu(s) 

procurador(es), para no prazo de 10 dias, providenciarem o recolhimento 

das custas processuais de distribuição de Carta Precatória à Comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT. Esclareço que os recolhimentos devem ser 

juntados e comprovados a estes autos para posterior envio do ato 

deprecado, nos termos do Art. 389 CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41853 Nr: 760-79.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Bernardi Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13605-A

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias informe se os executados 

citados efetuaram o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à 

quitação do débito, promovo a intimação da parte autora, para requerer o 

que entender de direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56641 Nr: 432-13.2017.811.0108

 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: Welita Inacio Duarte Rhoden

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - 

FORD, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765-A, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: celso de faria monteiro - 

OAB:MT 17.298A, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803, SAMUEL FRANCISCO - OAB:OAB/SP 10.908

 CERTIFICO E DOU FÉ, que as contestações são tempestivas, razão pela 

qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação 

as contestações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50545 Nr: 1828-93.2015.811.0108

 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): JOCIMARA DE ARRUDA SOARES, João Carlos 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto a penhora parcial de valores Bacen Jud, bem como 

para no prazo de 15 dias, proceder ao recolhimento do depósito da 

diligência para cumprimento do mandado de intimação da penhora on-line, 

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.: 44921 Nr: 960-52.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU A. XAVIER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão do 

oficial de justiça, para querendo seja cumprida a diligência por ato 

deprecado, devendo para tanto providenciar o recolhimento das custas 

processuais de distribuição de Carta Precatória à Comarca de São José 

do Rio Claro-MT. Esclareço que os recolhimentos devem ser juntados e 

comprovados a estes autos para posterior envio do ato deprecado, nos 

termos do Art. 389 CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo
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 Cod. Proc.: 51038 Nr: 87-81.2016.811.0108

 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): LUCIA GRACIELE DA ROCHA FRANCA, LUCIA 

GRACIELE DA ROCHA FRANCA, ROBSON TAVARES HARTUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto as devoluções 

das cartas de citações com anotação de "não procurado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56332 Nr: 253-79.2017.811.0108

 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: CDCDMOPDSEEDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação da parte requerida, sem 

manifestação nos autos quanto a pagamento ou contestação, razão pela 

qual impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para no prazo de 10 dias dar prosseguimento ao feito, 

apresentando planilha atualizada dos valores devidos.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 24513 Nr: 136-51.2003.811.0085

 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: DELFINO JOSÉ MAZZARO, VANILDA DA CONCEIÇÃO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO CELSO DOS SANTOS, MARIA DAS 

GRAÇAS REIMER DOS SANTOS (ESPÓLIO), ALAIR SOARES, ROSELI DA 

SILVA, ELPÍDIO MENDES DA ROCHA, EVA FERREIRA DA ROCHA, LEMOS 

LOPES, APARECIDA FOGAÇA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: CELSO BUBBY REIMER DOS 

SANTOS - OAB:8543/MT, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora/exequente para manifestar-se do(s) Ofício de fls. 369, 

oriundo do INCRA, que solicita CPF e RG dos propietarios e seus conjuges, 

e Certidão de casamento especificando a data do casamento e o regime 

de bens, bem como Endereço de residência dos proprietarios, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62799 Nr: 12-43.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO XAVANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY EDUARDO DA SILVA - 

OAB:13617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 21,00 (vinte e um reais). 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.: 57433 Nr: 119-58.2016.811.0085

 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: OLIVA JUDITE GUSBERTI SAVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16.035-A/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33611 SC, 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, acerca da Pericia marcada para dia 16/05/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 63277 Nr: 218-57.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE AUGUSTO VIEIRA, JOSIMAR JOÃO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 230,70 (duzentos e trinta reais e setenta 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.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL nº 01/2018

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoa de Moraes, MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando que a Portaria 688/201/PRES do Presidente do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oportunizou o estágio de 

estudantes de nível médio e superior, em diversas áreas do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

 Considerando o teor da decisão proferida em 21 de março e 5 de abril de 

2018, pelo Excelentíssimo Senhor Vice Diretor-Geral do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, Senhor Eduardo da Silveira Campos, nos 

Autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo nº. 5382018-VDG (CIA 

nº 00702890-21.2018.811.0000) AUTORIZOU esta Comarca de Vila Bela 

da Santíssima Trindade-MT, a abertura de novo Processo Seletivo para 

contratação de estagiários de nível médio ( cadastro de reserva) e 

superior em Direito, Administração e Tecnologia da Informação em suas 

diversas modalidades ( 01 vaga imediata e cadastro de reserva).

Torna pública a abertura do Processo Seletivo de estagiários de nível 

médio e superior para atender a Vara Única e ao Gabinete da Comarca de 

Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.
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O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos, no que 

couber, de acordo com as normas e condições estabelecidas no EDITAL 

nº 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8.813, de 17/05/2012, cuja 

cópia será entregue no ato da inscrição.

As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, 

exclusivamente, no Fórum da Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade, sito à Rua Ênio Ferreira Leite sn°, (antiga Rua Municipal) Bairro 

Centro, CEP 78245-000, no período de 18 de abril a 16 de maio de 2018 da 

13h00m às 18h00m (MT), juntamente com uma foto 3x4 e a cópia do 

documento de identidade, onde lhe será entregue o respectivo 

comprovante de inscrição.

O pedido de inscrição pode ser realizado pessoalmente, ou por meio de 

um procurador devidamente habilitado permitido a inscrição por 

procuração pública ou particular, com o reconhecimento público de 

autenticidade da assinatura, mediante entrega do respectivo mandato, 

acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do 

candidato, e apresentação da carteira de identidade do procurador.

É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo 

correio eletrônico

Os estagiários farão jus a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 920,84 

(novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), para os 

estudantes de nível Superior e R$ 736,68 (setecentos e trinta e seis reais 

e sessenta e oito centavos), para os estudantes de médio, mais o valor de 

R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) de auxílio 

transporte para todos os estagiários..

As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado pela 

Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado, por este 

juízo responsável pela execução do Processo Seletivo, a qual será 

realizada nesta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 

comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do 

Fórum, e no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, e publicados no 

Diário da Justiça Eletrônico.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital nº 014/2012/GSCP. E para que chegue ao conhecimento 

de todos expediu-se o presente Edital

Elmo Lamoia de Moraes. Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50513 Nr: 328-90.2012.811.0077

 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: Marinalva de Souza Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da requerente, Dr. Rafael Nevack Ribeiro, para, no 

prazo de cinco (05)dias, apresentar a decisão do requerimento 

administrativo da perícia agendada em 05.08.2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52103 Nr: 289-59.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Greison Ferreira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado do Réu para, 

no prazo legal, apresentar Alegações Finais, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 21332 Nr: 946-16.2004.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Aparecida Andrande, O Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Alves Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52136 Nr: 319-94.2013.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Lourenço da Silva, Anilza dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo legal, MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO E DOCUMENTOS, FLS. 

46/48, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62727 Nr: 1341-51.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Aparecida de Oliveira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genis Souza da Hora - 

OAB:18933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61757 Nr: 876-42.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eduardo Urbano Ortiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59863 Nr: 50176-07.2016.811.0077
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59862 Nr: 50175-22.2016.811.0077

 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: Clarice Rozinei Ramos Saucedo

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58875 Nr: 645-49.2016.811.0077

 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: Cleonir de Moura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58657 Nr: 546-79.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Ferreira Ramos

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58655 Nr: 544-12.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Balbo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58096 Nr: 304-23.2016.811.0077

 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: Paulo Sergio Rodrigues Marques

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56502 Nr: 583-43.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55925 Nr: 367-82.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro de Oliveira

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55647 Nr: 272-52.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Pachuri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-a

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51317 Nr: 1148-12.2012.811.0077

 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: Tertuliana Alves Lopes

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62230 Nr: 1148-36.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Almeida Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60431 Nr: 191-35.2017.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Miguel Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59143 Nr: 49750-92.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Silva Angélico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57069 Nr: 803-41.2015.811.0077

 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: Luzia de Andrade, Paulo Henrique Andrade Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56818 Nr: 700-34.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56479 Nr: 577-36.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Pereira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55328 Nr: 118-34.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lemiro Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54888 Nr: 1234-12.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezio Cirilo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54350 Nr: 907-67.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53798 Nr: 513-60.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Ribeiro Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parriao - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53334 Nr: 129-97.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aretusa Aparecida Francisca 

Moreira - OAB:13095-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53076 Nr: 1203-26.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Belmiro de Castro

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52384 Nr: 567-60.2013.811.0077

 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: Alfredo Pachuri

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52203 Nr: 387-44.2013.811.0077
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 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenir Neris, Nilo Neris

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51803 Nr: 1648-78.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Nunes Bezerra

 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:

 DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

DATA 13/04/2018 ÀS 12 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 13/04/2018, às 12 horas, para A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, em conformidade à ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25334 Nr: 678-54.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto de Barros, Silvio Elisio Ballerini Junior, 

Deize Coelho de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Márcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Autora, para no 

prazo legal, MANIFESTAR ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ 

EXECUTIVIDADE, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste 

juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 148-64.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLLdA, RLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):ROSELÂNDIA LEITE DE ASSUNÇÃO 

(Representante (requerente)), Cpf: 01622530101, Rg: 1.625.189-0, 

Filiação: Raimundo de Assunção e Vanira Leite de Assunção, data de 

nascimento: 27/04/1978, brasileiro(a), natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, do lar, Telefone 65-9664-5838, Endereço: Rua Luís de 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, 15, Qd 90, Bairro: Cohab Vida 

Nova, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, CEP: 

78245000.FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo.DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação que se realizará no dia 

09/05/2018, às 16:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC).OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de abril de 

2018Jhonatan Correia MottaGestor Administrativo

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 199-75.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFFdP, PGFdP, LFFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) patrono(s):

ROSELÂNDIA LEITE DE ASSUNÇÃO (Representante (requerente)), Cpf: 

01622530101, Rg: 1.625.189-0, Filiação: Raimundo de Assunção e Vanira 

Leite de Assunção, data de nascimento: 27/04/1978, brasileiro(a), natural 

de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, do lar, Telefone 65-9664-5838, 

Endereço: Rua Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, 15, Qd 90, 

Bairro: Cohab Vida Nova, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, 

CEP: 78245000.

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo.

DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação que se realizará no dia 09/05/2018, às 

16:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). 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

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de abril de 2018

Jhonatan Correia Motta

Gestor Administrativo III

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63247 Nr: 1564-04.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Evangélico de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arlindo do Carmo - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s):

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (Requerente), CNPJ: 

26792580000190, Inscrição Estadual:

131272780, Endereço: Av. Oito de Abril, Bairro: Jardim Independencia, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78031000.

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para

comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo.

DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação que se realizará no dia 19/06/2018, às 

14:00, no Edifício do

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1- Designo audiência Conciliação a ser 

realizada em data a ser

marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes 

estar acompanhadas de

advogados ou Defensor Público.2- Ressalta-se que o não comparecimento 
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injustificado do autor

e/ou do requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa,

nos termos do art. 334, §8º do CPC.3- Intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado ou

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.4- Cite-se no 

endereço mencionado na

inicial, com as advertências legais.

ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas

respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC).

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e

portando documentos pessoais.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de abril de 2018

Jhonatan Correia Motta

Gestor Administrativo

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63533 Nr: 110-52.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDA, ASDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdSG, MAdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) patrono(s):

EMILLYN DAIANNE DURAN ARANHA (Representante (requerente)), Cpf: 

06156149147, Rg: 2.340.527-9,

Filiação: Cleonildes Aranha e Edir Ramos Duran, natural de Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT, solteiro(a),

Endereço: Rua Manoel Satiro Ferreira Coelho, Bairro: Centro, Cidade: Vila 

Bela da Santíssima Trindade-MT,

CEP: 78245000.

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para

comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo.

DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação que se realizará no dia 09/05/2018, às 

14:00, no Edifício do

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas

respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 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.

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e

portando documentos pessoais.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de abril de 2018

José Carlos de Souza Cândido

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63611 Nr: 154-71.2018.811.0077

 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: Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interligação Elétrica do Madeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franz Hermann Nieuwenhoff 

Júnior - OAB:78982/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) 

patrono(s):RUBILAN PEREIRA LOBO (Requerente), Cpf: 36503010915, Rg: 

2.124.261-6, Filiação: Izaura Tiago Lobo eOtacilio Pereira Lobo, data de 

nascimento: 28/08/1961, brasileiro(a), natural de 1º de Maio-PR, 

casado(a),Endereço: Rua 11, 837, Cidade: 1º de Maio-PR, CEP: 86140000 

e LEONOR APARECIDA ROSSI LOBO(Requerente), Cpf: 36503010915, Rg: 

3.774.752-1, Filiação: Palmira Favarão Rossi e Alcidio Rossi, data 

denascimento: 20/05/1955, brasileiro(a), natural de 1º de Maio-PR, 

casado(a), Endereço: Rua 11, 837, Cidade:1° de Maio-PR, CEP: 

86140000.FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) paracomparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo.DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação que se realizará no dia 

10/05/2018, às 14:00, no Edifício doFórum, sito no endereço ao final 

indicado.ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão serapresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelasrespectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). 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.OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) eportando documentos 

pessoais.Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de abril de 2018Jhonatan 

Correia MottaGestor Administrativo III

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63717 Nr: 205-82.2018.811.0077

 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: Ivani de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) 

procuradores:

IVANI DE OLIVEIRA (Requerente), Cpf: 90207815100, Rg: 884.469, 

Filiação: Helena dos Reis Oliveira e

Valdir Antonio de Oliveira, data de nascimento: 25/06/1975, brasileiro(a), 

natural de Novo Tupaci-PR,

casado(a), Endereço: Avenida José Pereira da Silva, S/nº, Bairro: Jardim 

Aeroporto, Cidade: Vila Bela da

Santíssima Trindade-MT, CEP: 78245000, Complemento: Antiga Chacará do 

Augusto.

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para

comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo.

DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação que se realizará no dia 09/05/2018, às 

16:30, no Edifício do

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1- Designo audiência Conciliação a ser 

realizada em data a ser

marcada pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes 

estar acompanhadas de

advogados ou Defensor Público.2- Ressalta-se que o não comparecimento 

injustificado do autor

e/ou do requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será

cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa,

nos termos do art. 334, §8º do CPC.3- Intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado ou

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.4- Cite-se no 

endereço mencionado na

inicial, com as advertências legais.

ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 
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causa ao adiamento pelas

respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC).

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e

portando documentos pessoais.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de abril de 2018

Jhonatan Correia Motta

Gestor Administrativo III

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63647 Nr: 173-77.2018.811.0077

 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: Cofepar - Comercio de Ferragens e Parafusos EIRELI, 

Reinaldo Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulista Business Comercio, Importacao e 

Exportacao de Produtos Eletricos S/A, Fundo de Investimento em Direitos 

Creditorios EXODUS CONFIRME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) 

patrono(s):COFEPAR - COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI 

(Requerente), CNPJ: 05991131000100,Endereço: Avenida Municipal, 15, 

Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT,CEP: 78245000 e REINALDO PEREIRA SOARES 

(Representante (requerente)), Cpf: 48670669153, Rg:674.388-9, Filiação: 

Vilmar Justino Soares e Analci Pereira Soares, data de nascimento: 

05/04/1970,brasileiro(a), natural de Paranavai-PR, casado(a), 

pecuarista/comerciante, Telefone 65-3259-1426, Endereço:Av. Martiniano 

Ribeiro, S/n ,ou R. Principal, N°15 (cofepar), Bairro: Jardim Aeroporto, 

Cidade: Vila Bela da Ss.Trindade-MT, CEP: 78245000.FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, s) 

paracomparecer(em) à audiência designada, conforme dados 

abaixo.DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação que se realizará no dia 

10/05/2018, às 15:00, no Edifício doFórum, sito no endereço ao final 

indicado.ADVERTÊNCIAS: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão serapresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelasrespectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC).OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) eportando 

documentos pessoais.Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de abril de 

2018Jhonatan Correia MottaGestor Administrativo III

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57296 Nr: 895-19.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Senabio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Autora, para no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52205 Nr: 389-14.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Autora, para no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 26523 Nr: 546-60.2008.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Rangel Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para, no 

prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor apurado, conforme 

despacho fls. 150, transcrito abaixo, em conformidade a ordem de serviço 

nº 01/2008 deste juízo.

Vistos, etc.

1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um 

no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.

Caso o trânsito em julgado

 Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58503 Nr: 494-83.2016.811.0077

 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: Vera Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, em 

conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61275 Nr: 653-89.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siro Leite Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Redesigno a audiência para o próximo dia 18.05.2018, às 12h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61286 Nr: 656-44.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barboda da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante a ausência de intimação da autarquia requerida, redesigno a 

audiência para o próximo dia 18.05.2018, às 12h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60650 Nr: 327-32.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a ausência de intimação da autarquia requerida, redesigno a 

audiência para o próximo dia 18.05.2018, às 12h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61624 Nr: 815-84.2017.811.0077

 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: Arizoli Gomes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a ausência de intimação da autarquia requerida, redesigno a 

audiência para o próximo dia 18.05.2018, às 12h00min.

Intimem-se as partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57516 Nr: 31-44.2016.811.0077

 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: Damião Solis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15.463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

18/05/2018, às 12h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62655 Nr: 1325-97.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 

18/05/2018, às 12h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-75.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICREY DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000129-75.2017.8.11.0077; Valor causa: R$ 12.169,16; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDICREY DE MORAIS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro à parte recorrente os 

benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 

10(dez) dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o 

prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com 

as homenagens e cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade, 11 

de abril de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-39.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CARVALHO PASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000015-39.2017.8.11.0077; Valor causa: R$ 9.370,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SARAH CARVALHO PASSINI Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

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. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro às partes 

pessoas físicas o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com fundamento no 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Se se tratar de acordo 

parcelado, em caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 

arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 11 de abril de 

2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-33.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000039-33.2018.8.11.0077; Valor causa: R$ 12.879,90; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[LEVANTAMENTO DE VALOR, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. 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. O cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3º do 

Provimento nº 11/2017-CM. Realizados os cálculos, expeça-se RPV ou 

precatório, conforme o valor da execução. O exequente deverá 

manifestar expressamente se renuncia ao valor excedente ao limite legal 

do RPV. Fica condicionada a expedição do alvará de levantamento de 

valores ao prévio depósito em definitivo na Secretaria do original do título 

executivo, mediante certidão nos autos, o qual deverá ser remetido ao 

executado (Fazenda Pública), para controle. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro à parte exequente o 

benefício da justiça gratuita. Isento o executado. P.R.I. Com fundamento no 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Expedido o alvará de 

levantamento de valores, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 11 de abril de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010104-70.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010104-70.2015.8.11.0077; Valor causa: R$ 23.640,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença condenatória proferida contra empresa 

integrante do Grupo Oi – em recuperação judicial (Processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001 - Recuperação judicial: Autor: OI S.A., 

TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES 

S.A., COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM 

INTERNATIONAL FINANCE B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF 

U.A.) Conforme já ressaltado nos autos, foi deferido pedido de 

Recuperação Judicial, nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que 

versam sobre a recuperação judicial do Grupo Oi, em curso perante a 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, com a determinação da suspensão 

das execuções individuais em face delas, durante o chamado “stay 

period”. Entretanto, com a realização da Assembleia Geral de Credores em 

19.12.2017, encerrou-se o prazo de suspensão das execuções em curso 

contra as recuperandas. Na referida Assembleia o plano de recuperação 

foi aprovado pelos credores, de maneira que os créditos concursais 

sofreram novação e, como tal, as execuções individuais contra as 

recuperandas devem ser extintas. Nesse sentido, já decidiu o STJ: 

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) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 20/06/2016, 

trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do plano 

aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se a 

certidão competente para habilitação no juízo recuperacional. 2) se a 

decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada. Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 
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ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". As partes foram intimadas para 

se manifestar sobre a matéria no prazo de cinco dias, consoante art. 10 

do CPC. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, e assim trata-se de crédito extraconcursal, devendo o 

processo seguir curso até o momento dos atos expropriatórios, ocasião 

em que a competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada a ação. A parte exequente formulou pedido de cumprimento de 

sentença acompanhado de planilha de cálculo de liquidação, na forma do 

art. 509, §2º, do Código de Processo Civil, e intimada a parte executada 

para cumprir a obrigação (art. 523 do CPC) e apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), decorreu o prazo legal sem a 

prática de quaisquer dos dois atos, o que implica preclusão. Logo, devem 

ser homologados os cálculos apresentados pela parte exequente, 

declarando líquida a execução, pondo fim à fase de liquidação e 

iniciando-se a fase expropriatória, declinando-se a competência para o 

juízo universal da recuperação judicial, a quem compete a prática dos atos 

de expropriação, consoante fundamentação supra. Tratando-se de feito 

que tramita perante o Juizado Especial, uma vez reconhecida a 

incompetência territorial extingue-se o processo (art. 51, III, da Lei 

9.099/95), não havendo que se falar em remessa dos autos ao juízo 

competente. A parte poderá ingressar/continuar seu pedido de 

cumprimento de sentença no juízo competente, juntando cópia integral 

destes autos, e assim ficará ressalvada eventual interrupção de 

prescrição, inexistindo prejuízo processual ou material. Ante o exposto, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente, declarando 

líquida a execução; DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e, nos termos da 

fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-98.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010031-98.2015.8.11.0077; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EDIVALDO PEREIRA DA SILVA Parte 

Ré: EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença condenatória proferida contra empresa integrante do Grupo Oi – 

em recuperação judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - 

Recuperação judicial: Autor: OI S.A., TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI 

MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.) Conforme já ressaltado 

nos autos, foi deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi, em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: 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) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 20/06/2016, 

trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do plano 

aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se a 

certidão competente para habilitação no juízo recuperacional. 2) se a 

decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada. Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 
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ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". As partes foram intimadas para 

se manifestar sobre a matéria no prazo de cinco dias, consoante art. 10 

do CPC. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 

20/06/2016, e por isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de 

crédito concursal, que deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de 

Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi na classe III – 

Quirografário, mediante Habilitação Retardatária e, posteriormente, pago 

na forma do plano aprovado. Todavia, melhor analisando os autos verifico 

que há impugnação ao cumprimento de sentença pendente de apreciação 

pelo juízo; bem como houve o cumprimento parcial e voluntário da 

obrigação por meio do depósito judicial no valor de R$ 4.789,28 em 

05/05/2016, isto é, antes mesmo da recuperação judicial da empresa ré. 

Por isso, o valor incontroverso depositado nos autos deve ser levantado 

pela parte exequente, pois depositado para pagamento antes da ordem de 

suspensão dos processos emanada do juízo recuperacional. Com relação 

ao valor remanescente, referente aos danos materiais, depreende-se dos 

autos que não houve o pagamento e, portanto, a obrigação não foi 

cumprida. Cotejando as planilhas de cálculo apresentadas pelas partes, 

verifico que a planilha correta é a do ID 545227, que aponta um débito de 

R$ 7.016,70 em 05/05/2016. Assim, considerando que houve o pagamento 

de R$ 4.789,28 naquela data, o valor remanescente da execução é de R$ 

2.287,42 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos) em 05/05/2016. A esse valor deve ser acrescida a multa de 

10% e honorários advocatícios de 10%, consoante disposição expressa 

do art. 526 do Código de Processo Civil: Art. 526. É lícito ao réu, antes de 

ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será ouvido no prazo de 5 

(cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do 

levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. § 2o 

Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão 

multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez 

por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. 

Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, declarando líquida a execução no valor remanescente de R$ 

2.287,42 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos) em 05/05/2016, acrescido de multa de 10% e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor do débito exequendo. Nos termos da 

fundamentação supra, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, em razão da novação, nos termos do art. 924, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Independente do trânsito em julgado da decisão, expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, do valor incontroverso depositado 

nos autos. Transitada em julgado, encaminhem-se os autos ao Contador 

para atualização do valor da dívida, conforme valores e parâmetros 

estipulados nesta decisão e na sentença. Após, expeça-se certidão de 

crédito, a ser retirada pela parte exequente no prazo de 10(dez) dias da 

intimação. Expedida a certidão e decorrido o prazo assinalado para 

retirada, ao arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de 

abril de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-32.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA DE MORAIS COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010059-32.2016.8.11.0077; Valor causa: R$ 18.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: WANDERLEIA DE MORAIS COELHO Parte Ré: 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

condenatória proferida contra empresa integrante do Grupo Oi – em 

recuperação judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - 

Recuperação judicial: Autor: OI S.A., TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI 

MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.) Conforme já ressaltado 

nos autos, foi deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi, em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: 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) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se a decisão que 

constituiu/declarou o crédito transitou em julgado antes de 20/06/2016, 
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trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago na forma do plano 

aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, expedindo-se a 

certidão competente para habilitação no juízo recuperacional. 2) se a 

decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada. Nesse sentido, foi a decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". As partes foram intimadas para 

se manifestar sobre a matéria no prazo de cinco dias, consoante art. 10 

do CPC. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que constituiu/declarou o crédito transitou em julgado após 

20/06/2016, e assim trata-se de crédito extraconcursal, devendo o 

processo seguir curso até o momento dos atos expropriatórios, ocasião 

em que a competência passar a ser do juízo recuperacional e para lá será 

declinada a ação. A parte exequente formulou pedido de cumprimento de 

sentença acompanhado de planilha de cálculo de liquidação, na forma do 

art. 509, §2º, do Código de Processo Civil, e intimada a parte executada 

para cumprir a obrigação (art. 523 do CPC) e apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), decorreu o prazo legal sem a 

prática de quaisquer dos dois atos, o que implica preclusão. Logo, devem 

ser homologados os cálculos apresentados pela parte exequente, 

declarando líquida a execução, pondo fim à fase de liquidação e 

iniciando-se a fase expropriatória, declinando-se a competência para o 

juízo universal da recuperação judicial, a quem compete a prática dos atos 

de expropriação, consoante fundamentação supra. Tratando-se de feito 

que tramita perante o Juizado Especial, uma vez reconhecida a 

incompetência territorial extingue-se o processo (art. 51, III, da Lei 

9.099/95), não havendo que se falar em remessa dos autos ao juízo 

competente. A parte poderá ingressar/continuar seu pedido de 

cumprimento de sentença no juízo competente, juntando cópia integral 

destes autos, e assim ficará ressalvada eventual interrupção de 

prescrição, inexistindo prejuízo processual ou material. Ante o exposto, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente, declarando 

líquida a execução; DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e, nos termos da 

fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 12 de abril de 2018. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121828 Nr: 743-85.2018.811.0102

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS FERRARIN 

HERNANDEZ - OAB:

 Autos n.743-85.2018.811.0102

Código n. 121828

Vistos, etc.

 CUMPRA-SE integralmente a última decisão proferida nos autos.

Às providencias.

Vera/MT, 10 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66040 Nr: 39-58.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MAKXIMOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT-14.539

 INTIMAR O ADVOGADO DO DENUNCIADO PARA CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA 

QUE SE REALIZARÁ NA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE DIA 

09/05/2018, ÀS 15:28HS, CONFORME JUNTADA DE OFÍCIO REALIZADA 

NESTA DATA, REF. 78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE ALMEIDA JUNIOR, RONALDO 

VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Autos nº 2494-44.2017.811.0102

Código n°: 119128

Vistos, etc.

Analisando as respostas apresentadas à ref. 43 e ref. 89, e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses 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 a data 17 DE MAIO DE 2018 ÀS 

14H00MIN.

INTIME-SE as partes acusadas e o seus defensores para comparecerem à 

audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

No mais, DILIGENCIE a Secretaria Judiciaria em resposta ao cumprimento 

do exame papiloscópico determinado à ref. 73.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 11 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119069 Nr: 2475-38.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BILIBIO, RAFAEL BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:OAB/PR 23.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 112510 Nr: 1424-26.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS WEISEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO VICENTE FRIEDRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 INTIMAR O ADVOGADO DO EXECUTADO PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS EM 27/02/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105382 Nr: 524-77.2015.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO DE MORAES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA VIEIRA DE MORAES SAMPAIO, 

ESPOLIO DE PEDRO NELIM SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline de Cássia La Serra 

Sócio - OAB:71049, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9.769, 

WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/O

 INTIMAR OS ADVOGADOS DO INVENTARIANTE DO INTEIRO TEOR DO 

DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: "Autos nº: 524-77.2015.811.0102 

Código nº: 105382 Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, 

para que dê impulso ao feito, apresentando as primeiras declarações, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). 

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 19 de fevereiro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 123-15.2014.811.0102

 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: CLAIR REOLON, SALETE GOBBI REOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MORENO, PALMIRA HOLTARELLI 

MORENO, OLERINDO PEDRO BARROS, HILÁRIO MOURA, CRISTOVÃO 

PEDRIEL DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA A. DE PINHO 

QUINTELA NOVAES - OAB:7471/MT, LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842/MT

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal retirar a 

Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Umuarama PR ou juntar 

aos autos comprovante do recolhimento das custas da mesma.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

EDITAL 01/2018-DF 
 

 
Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz Substituto e Diretor do 
Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais e na forma do Provimento 024/2012/CM. 

 
Considerando a criação da Central de Praça e Leilão perante o Poder Judiciário do 
Estado de Mato Grosso conforme Provimento n° 25/2011/CM alterado pelo Provimento 
24/2012/CM, bem como o credenciamento de Leiloeiros Oficiais e Leiloeiros Rurais 
para atuarem como leiloeiros nos processos de execução, nos cumprimentos de sentença 
e processos criminais que se exige a venda de bens apreendidos; 
 
Considerando a necessidade agilizar os andamentos dos processos de execução, de 
cumprimento de sentença e processos criminais que possuem bens a serem alienados 
judicialmente; 
 
Considerando a necessidade de dar maior agilidade e publicidade aos leilões judiciais;  
 
RESOLVE:  

 
1. Tornar pública a abertura de prazo para credenciamento de Leiloeiro Oficial e 
Leiloeiro Rural, pelo prazo de 30 dias, a contar da publicação do presente Edital, cujo 
critério para credenciamento obedecerá aos requisitos constantes do Provimento 
024/2012/CM. 

 
2. Todos os leiloeiros interessados deverá apresentar o TERMO DE 
CREDENCIAMENTO E COMPROMISSO DE LEILOEIRO (anexo I), no qual 
assumirá compromisso perante o Fórum da Comarca de Colniza-MT, sem prejuízo das 
demais obrigações estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, como leiloeiro, 
divulgando os leilões, atuando como leiloeiro e prestando contas após cada leilão, 
realizados sem qualquer ônus para o Poder Judiciário.   
 
3. O Termo de Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro referido anterior, deverá 
ser  protocolizado junto á Central de Administração desta Comarca ou pelo 
email:colniza@tjmt.jus.br,  acompanhado dos seguintes documentos: 

 
I – Cópia autenticada do registro como leiloeiro oficial perante a Junta Comercial do 
Estado de Mato Grosso – JUSCEMAT; 
II – Cópia autenticada do registro leiloeiro rural perante a Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do Mato Grosso – FAMATO; 
III – Curriculum vitae discriminativo da atuação como leiloeiro oficial ou rural;  
IV – Cópia autenticada dos documentos que comprovem a inscrição junto a Previdência 
Social e respectiva CND;  
V- Declaração com firma reconhecida afirmando não ser cônjuge, companheiro(a) ou 
parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o corpo de magistrados do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
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4. Os pedidos de credenciamento serão decididos pela Diretoria do Fórum da Comarca 
de Colniza, cujo a decisão será publicada no Diário da Justiça do Estado de Mato 
Grosso.  

 
5. A escolha dos leiloeiros credenciados para atuarem no ano de 2018, será de forma 
alternada, procedida de sorteio, entre os leiloeiros cadastrados e considerados aptos pela 
Diretoria do Foro.  

 
 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
desconhecimento, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu, Mayara Adriano,  Gestora Geral que digitei. 

 
 
Colniza-MT, 11 de abril de 2018. 
  
 
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz Substituto e Diretor do Foro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
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TERMO DE CREDENCIAMENTO E COMPROMISSO DE LEILOEIRO  

 
 

Excelentíssimo (a)Juiz (a) Diretor (a) do Fórum de Colniza-MT 
 
Eu, __________________________________________________, brasileiro, _______ 
(estado civil), leiloeiro______ (rural ou oficial), residente à Rua/Av. 
________________, nº _____, Bairro ____________, _____________ (cidade), 
telefone fixo de contato nº ___________, Celular nº ______________, e-mail: 
___________________, venho à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 8º 
do Provimento nº 25/2011- CM e art. 6º do Provimento 24/2012-CM, requerer o meu 
credenciamento para atuar como leiloeiro _______ (oficial e/ou rural), nas alienações de 
bens penhorados ou apreendidos, por meio de leilão público judicial, nos processos em 
tramite perante esta Comarca de Colniza-MT, assumindo, na eventualidade de ser 
indicado como leiloeiro, determinado pelo artigo 5º do Provimento nº 25/2011-CM e 
Provimento 24/2012-CM, sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no Código 
de Processo Civil e legislação pertinente, as seguintes: I – Proceder à publicação dos 
editais de leilão, às minhas custas; II- Proceder à divulgação dos leilões em jornais, 
rádio, televisão e internet, às minhas custas; III – Atuar como leiloeiro; IV – Prestar 
contas após cada leilão. Os encargos assumidos neste Termo serão realizados sem 
qualquer ônus para o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Anexo ao presente, 
cópia autenticada do registro como leiloeiro oficial perante a Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso, nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 21.981/1932 (ou leiloeiro rural 
perante a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso – FAMATO, 
nos termos do artigo 3º, da Lei n. 4.021/1961); o curriculum vitae discriminativo da 
minha atuação como leiloeiro oficial; cópia autenticada dos documentos que 
comprovam a minha a inscrição junto à Previdência Social e respectiva CND; 
declaração, com firma reconhecida afirmando não ser cônjuge, companheiro (a) ou 
parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o corpo de magistrados do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso. Nestes Termos, Pede Deferimento.  
 
 
Colniza-MT, ___/___/2018.  
 
 
 

__________________________________________ 
Leiloeiro ________ (Oficial ou Rural) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II  
 

Disponibilizado - 13/04/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10236 Caderno de Anexos - 4 de 8



 
 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
EXCELENTÍSSIMO (A) JUIZ (A) DE DIREITO DIRETOR (A) DO FÓRUM DA 
COMARCA DE COLNIZA-MT,__________________________, (qualificação), 
leiloeiro na forma do Decreto 21.981, de 1932, com registro na Junta Comercial do 
__________, sob o nº ___________ ou na Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Mato Grosso – FAMATO, nº. __________,portador da RG nº. 
____________, CPF nº. _____________, com 
domicílio_____________________________________, requer seja deferido seu 
credenciamento junto ao Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, com o 
objetivo de realizar alienação no âmbito da Comarca de Colniza, nos termos do 
Provimentos 25/2011, 24/2012 ambos do Conselho da Magistratura, nas disposições da 
CNGC edição de 30/12/2016. 
DECLARA, por este ato, ter prévia ciência das regras previstas no Edital nº.001/2018, 
anuindo integralmente às condições nele estabelecidas.  
 
Nestes termos, Pede deferimento. 
 
 
Colniza-MT ______ de ___________ de 2018. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Leiloeiro ________ (Oficial ou Rural) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITAÚBA 
 
EDITAL N.º 06/2018/DF 
 
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 
ESTAGIÁRIO DA COMARCA DE ITAÚBA/MT. 
 
FERNANDO KENDI ISHIKAWA, Juiz de Direto em Substituição Legal da Comarca 
de Itaúba-MT, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o Edital 
nº 014/2012/GSCP e Edital nº 006/2011/PRES de 16/05/2011 e 001/2018/DF, etc. 
 
TORNA PÚBLICO o Gabarito Oficial e Relação de Candidatos Aprovados para o 
Recrutamento de Estagiários, realizado no dia 18 de março de 2018, nas dependências 
da Escola Municipal Educandário Nossa Senhora Aparecida, conforme pontuação 
obtida. 

Gabarito da Prova de Nível Superior Direito 
 

Questão 01 C  Questão 21 C 
Questão 02 C Questão 22 A 
Questão 03 A Questão 23 D 
Questão 04 B Questão 24 B 
Questão 05 D Questão 25 D 
Questão 06 C Questão 26 B 
Questão 07 ANULADA Questão 27 ANULADA 
Questão 08 C Questão 28 B 
Questão 09 ANULADA Questão 29 A 
Questão 10 C Questão 30 C 
Questão 11 D Questão 31 B 
Questão 12 ANULADA Questão 32 D 
Questão 13 C Questão 33 B 
Questão 14 C Questão 34 D 
Questão 15 ANULADA Questão 35 A 
Questão 16 B Questão 36 B 
Questão 17 B Questão 37 B 
Questão 18 C Questão 38 D 
Questão 19 C Questão 39 A 
Questão 20 B Questão 40 A 

 
Classificação dos Candidatos da prova Superior em Direito 

CLASSIFICAÇÃO NOME ACERTOS 
1° JAQUELINE DE ALMEIDA DAMIAN 80 

2° KAREN YOKO NOGAMI 72,5 

3° MARIA LUIZA ROCHA GARCIA 70 

4° FAGNER MARQUES PINTO 60 

5° ROSINEIS ASSUNÇÃO DUTRA 60 
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6° JEAN VINÍCIUS DA SILV MONTANARI 60 

7° ANDRESSA KOLMLEIN CASADO 57,5 

8° IAGO VINÍCIUS DE LIMA BORTOLAMEDI 57,5 

9° GABRIEL SASSO ANDREOTTO DE OLIVEIRA 50 

Desclassificado MICHAELLI DA SILVA SANTOS 40 

Ausente DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - 

Ausente ALEJANDRO RODRIHUES DE JESUS - 

Ausente ANA JÚLIA ANDREOTTO MURARI - 

 
Prova de Nível Médio 
 

Questão 01 B  Questão 21 A 
Questão 02 D Questão 22 A 
Questão 03 ANULADA Questão 23 B 
Questão 04 ANULADA Questão 24 C 
Questão 05 C Questão 25 B 
Questão 06 A Questão 26 C 
Questão 07 B Questão 27 C 
Questão 08 C Questão 28 ANULADA 
Questão 09 ANULADA Questão 29 D 
Questão 10 ANULADA Questão 30 D 
Questão 11 ANULADA Questão 31 D 
Questão 12 A Questão 32 B 
Questão 13 C Questão 33 A 
Questão 14 A Questão 34 D 
Questão 15 D Questão 35 B 
Questão 16 B Questão 36 C 
Questão 17 B Questão 37 D 
Questão 18 C Questão 38 B 
Questão 19 B Questão 39 C 
Questão 20 B Questão 40 A 

 
Classificação dos Candidatos da prova Nível Médio 

CLASSIFICAÇÃO  NOME ACERTOS 
1° LUIZ HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO 67,5 

2° KERLLEN CAMILA CARVALHO DE SOUZA 65 

3° PEDRO LUIS DE SOUZA 65 

4° LUIS FERNANDO DE JESUS DA SILVA 62,5 

5° VICTOR ANTÔNIO PINHEIRO BELON  60 

                  6° KEILA ADRIELY DANTAS DE SOUZA 60 

7° WELEN CAMILI FERNANDES ALEXANDRE 57,5 
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8° EDUARDA CERVIERI MACIEL MARTINS 55 

9° HELEN PLÁCIDO DE ALMEIDA 55 

10° CARLOS DANIEL DE ALMEIDA SCARPARO LOPES 55 

11° MÔNICA FARIAS CANINDÉ 50 

12° GUILHERME BOF DA SILVA 50 

13° RYAN LUCAS NOTARI 50 

Desclassificado ADRIA MARIANA S. DAMACENA 47,5 

Desclassificado THALISSA KAWANY DE JESUS SARATE 45 

Desclassificado ÉRICA DA SILVA SANTOS 42,5 

Desclassificado BRUNO HENRIQUE DE AGUIAR DUARTE 42,5 

Desclassificado ANA CRISTINA ALVES CARDOSO DA SILVA  42,5 

Desclassificado DANIELLI DE MATOS DIAS 40 

Desclassificado GISLAINE DA SILVA PRADO 40 

Desclassificado GISLAINE OLIVEIRA SANCHES 37,5 

Desclassificado ARIELSON DOS SANTOS SOUZA 37,5 

Desclassificado ROSEANE DUTRA OLIVEIRA 35 

Desclassificado LUDIMILA DA S. SANTOS 35 

Desclassificado ANDREA CAROLINA DE OLIVEIRA 32,5 

Desclassificado CAMILE DA SILVA CARON 30 

Desclassificado VALÉRIA BARRIN 27,5 

Desclassificado DANIELLY LOPES 27,5 

Ausente MAYCON SANTOS DE AGUIAR - 

Ausente ELLEN KATLIN FERREIRA DA SILVA - 

Ausente CARMEM LÚCIA DOS SANTOS ROCHA - 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
ordenou o MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro, Fernando Kendi Ishikawa, a 
expedição e publicação do presente edital, que será afixado no átrio do Fórum.  
 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Itaúba, ao décimo segundo dia do mês de 
maio de dois mil e dezesseis (11/04/2018). 
 
 Eu,(Evandro Ludvig), Gestor Geral o digitei, imprimi e subscrevo.  

 
Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz de Direito em Substituição Legal 
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